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 *« نارمع لا ةروس بارعإ »

 ١ لا ©

 © هلل ءامسأ اهنإ : ليقو : زومر اهنإ ليق روسلا لئاوأ يف يتلا فرحألا : ملا
 ' مالك ءادتبال ةراشا يه : ليقو . ةبوجحملا رارسألا يف يه ليقو . . ىلاعت

 فقوي نأ اهقح ميملاو . روسلا ءامسأ اهنإ : نورثكألا لاقو . مالك ءانهتناو
 تيقلأ ةزمهلا ةكرح . وهف اهحتف امأو . مالو فلألا لع فقو اك اهيلع

 وه لصألا نأل نينكاسلا ءاقتلال تحتف ليقو ًافيفخت تطقس نيح اهيلع

 زومرلا هذه ملع ىقبي نكلو . ريسفتلا بتك هتلاق امم ضعب اذه . نوكسلا

 . ىلاعت هللا دنع

 ويك اوك <
 .سنجلل ةيفان : ال . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل : هلإ ال هللا ©

 . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : هلإ

 عضوم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا ةادأ : آلإ : وه الإ ©
 عقر هيف تلمع امو ؛هلإ ال١ عضوم نأل «هلإ الا عضوم نم لدب عفر

 يف اوه الإ هلإ ال» ةلمجو هايإ الإ ناكل ابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب
 . ايوجو فوذحم «ال) ريخو .  ةلالحلا ظفل  أدتبملل لوأ ربخ عفر لحم

 نا زوجيو ربخ دعب ربخ يأ «أدتبملا» ةلالجلا ظفلل ناربخ : مويقلا يحلا ©

 لزن» ةيلعفلا ةلمجلاو ّيحلا . وه : هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ «ّيحلا» نركت
 « ىحلا ١ نوكت نأ زوجيو . ًادتبملا ربخ ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف «باتكلا كيلع

 ْ . 4 هلإ ال نم وأ « وه » نم الدب



 ١ يهز كسل دعت ٠
 © حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : : لو: اقدصم قحلاب باتكلا كيلع لّرْن

 قلعتم رورحمو راج : كيلع . وه : ةريدقت اناوج هيف تتسم ريمسغ لعاشإو ٠
 قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفبم : باتكلا .لزتب :

 يأ فاكلا نم لاحب قلعتي نأ زوجيو قحلاب ًاسبتلم يأ باتكلا نم لاحب
 ش . ةحتفلاب ةبوصنم لاح : ًاقدصم : قحلا كعمو

 © يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رج فرح : ماللا : هيدب نيب امل

 بوضنم ناكم فرظ : نيب .ًاقدصمب قلعتم رورجملاو رامجلاو ماللاب رج لحم .
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :هيدي .فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع '
 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم زيمض : ءاهلاو . ىنثمهلأل ءايلا هرج :

 اهريدقتو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم (هيدي نيب» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب :

 لحال لوصوملا ةلص ةهيدي نيب رقتسأ» ةلمجو هيدي نيب رقتسم وه وأ رقتسا ال '
 بارعالا نم اه . ْ

 © برغتو ؛باتكلا رن" ىلع واولاب ةفرطعم : ليجتإلاو ةاروتلا لزنأو

 ثيوصتم ىلع فوطعملاو ةةاروتلا# لع واولاب ةفرطعم :. ليجنالاو .اهبارعا .
 . هلثم بوصنم

 ش 7 2 220 9 4 002 1

 سَ يس اشتباك نإ | دورا 1 رار اكلي كخ لبكي 03
 ردو و

 ©6 اتينا رعاك
 أ لم ريس او فرظ : لي رج فرح : نل: نقاتل ىده لبق نم ©

 : فذحو كلذ لبق نم ريدقثلا ةفاضالا نع هعاطقنال نمب رج لح يف مضلا

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لاح :ئده .هيلا فاضملا

 ىلع :ىدبب قلعتم وأ «ىده» نم ةقوذحم ةفصب قلعتم رؤرجو راج : سانلل
 . هلزنب قلعتي «لبق نم» رورجملاو راجلاو هلعف ليوأت

 دال



 اهبارعإ برعتو «لّزنا ىلع ةفوطعم : لزنأ .ةفطاع :واولا : ناقرفلا لزنأو 3

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناقرفلا

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ديكوتو بصن فرح : نإ : اورفك نيذلا ّنِإ ©
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك .(نِإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ةعامجلا واوو .ةعامجلا واوب هلاصتال
 ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةيلعفلا ةلمجلاو لاعفألاو ءامسالا نيب ةقراف فلألاو

 . اه لحم

 رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .اورفكب قلعتم رورجيو راج : هللا تابآب ©
 . ةرسكلاب ميظعتلا ىلع

 ريمض «مها و رج فرح : ماللا : زيزع هللاو ديدش باذع مهل ©

 .فوذحم مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لم يف نيبئاغلا
 ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ديدش ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :باذع

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئكتسا :واولا .ةمسفلاب

 لحم يف «ديدش باذع مهلا ةلمجو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :زيزع .ةمفلاب

 . نا: ريخ عفر

 واولاب عوفرم أدتبملل ٍناث ربخ - وأ يزعم لدبملا نم لدب : وذ : ماقتنا وذ ©:

 هرج ةمالعو رورحم هيلا فاضم : ماقتن . ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل

 . ةرسكلا

0 7 5200 5-2 

 © اهلا الو ٍضْردْلاَو هى واله
 بوصنم َّنإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا .ديكوتو بصن فرح : نا : هللا نإ ©

 عوفرم عراضم لعف : ىفخي . ال لمع ال ةيفان ةادأ : ال : هيلع ىفخي ال ©.
 . ىفخيب قلعتم رورجمو راج :هيلع .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ا

 . «نا» ربخ عفر لح يف لعافلاو لعفلا نم ةيلعفلا ةلمحل و

 الاب



 دوزجو داج : ضرزألا يف .ةرهاظلا ةمضلاب عؤفرم لعاف : ضرألا يف ءيش ©

 ' الزل . هبارعا برعتو « ضرألا يف ١ ىلع واولاب ةقوطعم : ءامسلا يف الو ©
 : يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز

 © يو ررفاوهالب هلإكل لكي تيراصتالاف روع
 مسا : يذلا أدم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض ؛ ار

 . وه ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ؛ امض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عياضم لعف# ماحرألا ِق مكروصي ©

 يف مبضلا ىلع ينبم لصتم ريمض 8 فاكلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 : ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو .. روكذلا عمج ةملع : ميملاو . هب ليوعفم بصن لحم
 نم لاحب وأ روصيي قلعتم رورمتو راج : ماحرألا يف ..اهل لحم ال لوصوملا

 : . ماحرالا يف متنأو : ريدقتب (مكروصيا لوعفم

 ' برغتو ءاشي لاج بصن لحم يف حتفلا لع ينبم ماهفتسا مسا : ءاشي فيك ©
 أ . مكريوصت ءاشي فيك يأ فوذحم اهوعفمو ةزوصي' بارعا

 حلا وه الإ هلِإ الا بارعإ برعت : ميكحلا زيزعلا وه وه الإ هلإ ال«
 . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مويقلا

 ظ + رتايصين 0 هئي بتاع ىذا 0 له 2 مت 2
 ل رامي هوة 0 مب كر ومزف وأنآ كي 2

 هبانصاَوو 201 7 ناي ليو هيأ هيأ
 6 بي 10 اندر 2

 ذل . ادعم عفر لح يف حتفلا لع ينبم لصفتم ريمض : وه: يذلا وه ©

 دما



 هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ؛وه» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . ال لحم ال هتلص

 ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لزنأ : باتكلا كيلع لزنأ ©

 لاحب وأ لزنأب قلعتم رورجبو راج : كيلع . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 هب لوعفم باتكلا هيلع تمدقو هنم ةفوذحم ةفصب قلعتم هنأل «باتكلا» نم

 : تايآ .مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج : هنم : تاكحم تابآ هنم ©

 «تايآ» فوصوملل - تعن  ةفص تايكحم ةمضفلاب عوفرم رخؤم ًادتبم

 . ةمضلاب ةعوفرم ١

 . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نه : باتكلا مأ نه ©

 رورجب هيلا فاضم : باتكلا . باتكلا لصأ يأ ةمضلاب عوفرم ربخ : مأ

 . ةياكحلا ىلع هنأل تاهمأ لقي منو ةرسكلاب

 ةفص :تايباشتم .«لعف» نزو ىلع فرصلا نم عونمم مسالاو ةمضلاب عوفرنم ْ
 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم رخأل

 مسا : نيذلا .ليصفتو طرش ةادأ : امأ . ةيفانكتسا : ءافلا : نيذلا امأف ©

 . أدتبم عفر لحم يف لوصوم

 (مه) و مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج : بولق ين : عِيَز مهبولق ف ©

 رخؤم أدتبم :غيز .هيلا فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ليم يأ غيز مهمولق يف رقتسا : ريدقتب ةفوذحم لوصوملا ةلصو ةمضلاب عوفرم

 . قحلا نع

 عوفرم عراضم لعف : نوعبتي . « امأ  باوج يف ةعقاو : ءافلا : نوعبتيف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمقلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب 1

 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نوعبتيا ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف

 اة



 ل يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : هثم هياشت ام ©

 , رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هباشت . هب لوعفم بصن
 ' لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : هنم . وه هريدقت ًاناوج هيف

 . اهل لمم ال لوصوملا ةلص «هباشت» ةلمحو ينايب رج فرح : نمو .«ام)

 ' فاضم :: .ةنتفلا .ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم : ءاغسبا : ةفتفلا ءاغتبا ©

 أ . ةرسكلاب رورجم هيلا

 .اهبارعإ برعتو «ةنتفلا ءاغتبا» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : هليوأت ءاغتباو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :؛ ءاهلاو

 لعف ::ملعي .اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا :واولا :: هليوأت ملعي امو ©

 ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم :هليوأت .ةمضلاب عوفرم عراضم
 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 : ميظعتلا ىلع عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رصج ةادأ : آلإ : هللا لإ«

 . ةمضلاب

 / ىلع فوطعم مسا : نوخسارلا .ةفطاع : اولا : ملعلا يف نوخسارلاو ©
 : نيونتلا نع ضوع : نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم ةلالجلا ظفل

 . ةلفجلا هربخو أدتبم «نوخسارلا» بارنعإ زوجيو درفلا مسالا يف ةكرحلاو

 مدع' يأ بوصألا وهو . ةيفائئتسا :واولا .عفر لحم يف «نولوقيو» ةيلعفلا

 | هللا ىلع هقالطا زوجي الف ءادتهالا مهيلع قلطا مهأل ةلالجلا ظفل ىلع اهفطع

 1 . نوخسارلاب قلعتم رورجمو راج.: ملعلا يف . ىلاعت

 ' بصن لحم يف «نولوقي» ةلمجو «نوعبتي» بارعإ برغت : هب انمآ نولوقي ©
 . .امل:لحم ال لوبصوملا ةلص ؛هب انمآ» ةلمجو «ملعلا يف نوخسارلا» نم لاح
 ينبم لصتم ريمض !ان» و انب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف :انما

 1 . انمآب قلعتم رورجو راج : هب .لعانف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 | عوفزم ًأدتبم : مكحملا نمو هنم دحاو لك يأ : لك : انير دنع نم ّلك ©

 هيلا فاضم' : ائبر . أدتبملا ربخب قلعتم رورحمو راج : دنع نم . ةمضلاب

 اسال



 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان" و ةرسكلاب رورجم

 لعف : ركذي .اهل لمع ال ةيفان : ام .فانئتسا فرح : واولا : ركذي امو ©
 لاذلاب تمغدأو ءاتلا تفذح «ركذتي» لعفلا لصأو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . لاذلا ددشف

 قحلم هّنأل واولاب عوفرم لعاق : ولوأ .رصح ةادأ : الإ : بايلألا ولوأ الإ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : بابلآلا .ملاسلا ركذم عمجب

 هه م ل
 88 َباَعَولاَت أَنِ دمك نال نماتل ٌبَهَو اكيد دإَدابوم عماير

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و «ءاي» ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : انّمر ىلإ

 . ةفاضالاب رج لح

 موزجم عراضم لعف : ْغِزت . بلط ةغيصب ءاعدلا مال: ماللا : انيولق غزت ال ©
 .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا : ةمّزج ةمالعو الب

 فاضم رج لحم يف لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : انبولق

 . هيلإ
 .فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ْعِرَت قلعتم نامز فرظ : انتيده نإ دعب ©

 نضام لعف : انتيده . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ

 ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو . بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبص

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض "انا و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 اذإ) دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «انتيده» ةلمجو هب لوعفم بصن

 ٠ . ةيفرظلا
 ىلع ينبم (رمأ» بلط ةغيصب ءاعد لعف : به : ةفطاع : واولا : اذل بهو ©

 رورجتو راج : انل .تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا :كندل .رج فرح :نم : ةمحر كندل نم ©

 سااأ



 . ةفاضالاب رج لع يف فلا لع يتبم لصتم ريمسف : فاكلا نمب رج

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةمحر

 ١ ريمض فاكلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنإ: باهولا تنأ كنإ ©
 ينبم لصفنم ريمض : تنأ .«نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 «نِإ) ربخ : باهولا . «فاكلا» ريمضلل ديكوت بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ةفوذحم لاحب وأ ببب قلعتم .«كندل نم» رورجملاو راجلاو ةمضلاب عوفرم

 أدتبم (تنأ) برعت نأ زوجيو . اهيلع ةمدقم ةمحزل ةفوذحم ةفصب قلعتم اهنأل

 ؛ .  نإ» ربخ عفر لحم يف ؛باهولا» ةيمسالا ةلمدجلاو ربخ «باهولا' و

 همي ضظ

 اهيفتب © 2ايام هيف لِ ولاَ ْعياَجكئاَيَر 3

 : ءاذت ةادأب ةحتفلاب فنوصنم فاضم ىدانم : سانلا عماج كنإ انّير ©
 : لصتم ريمض انهو انير اي : لصألاو ىدانملاب ءافتكاو نأشلا ميظعتل ةفوذحم

 لعفلاب هبشم ديكوتف بصن فرح. :َّنِإ .ةفاضالاب رج .لخم يف حتفلا ىلع ينبم
 ربخب : عفاج .«نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 ' مسا ةفابغا نم وهو ةرسكلاب رورجم هيا فاضم :سانلا :ةمضلاب عوفرم ؛نإ)

 1 ٍْ . هلوعفمل لعافلا

 ٠ لمعت سنجللل ةيفان : ال .عماجب قلعتم رورجمو راج : هيف بير ال مويل ©

 رورجمو راج : هيف .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمضأ : : بير : (ْنِإ) لمع

 ! لحم يف «هيف بير ال١ ةلمجو نئاك هريدقت ًابوجو فوذحملا ؛ال» ربخب قلعتم
 . مويل ةفص رج

 (ّنِإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : هللا نإ ©

 . ةحتفلأب ميظعتلا ىلع بوصنم

 ' عوفرم عراضم لعف : فلخي . اللمع ال ةيفان ::ال : داعبملا قلخي ال ©
 ' هب لوعفم.: داعيملا . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةمضلاب

 .نإ) ربخ عفر لحم يف «فلخي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم

 سال



 دع رس - 2

 معهن رهو الورع تاع تن اوه كحَيرانإ ٠
 هو و

 © رادو

 ينبم ضام لعق : اورفك . ؛ْنِإ) مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لعاق عفر لحم.يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف : فلألاو

 عراضم لعف : ينغت .لابقتساو بصنو يفن فرح : مهنع ينغت نل © 50000

 «مهلاوما مهنع ينغت نلا ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا ةبصن ةمالعو نلب بوصنم

 ماقم يف وهو ينغتب قلعتم رورجو راج : مهنع . « ْنِإ ١ ربخ عفر لحم يف
 . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و مهعفنا نل ىنعمب مدقملا هب لوعفملا

 ريمض - لصتم ريمض «مهاو ةمضلاب عيفرم لعاف : مهدالوأ الو .مهلاومأ ©'

 «مهلاومأ» ىلع واولاب ةفوطعم :مهدالوأ الو .ةفاضإلاب رج لحم يف  نيبئاغلا

 . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز «ل» و اهبارعإ برعتو

 راجلا نوكي وأ ينغتب قلعتم (دنع» ىنعمب رج فرح : نم : : ًاكيش هللا نم ©

 قلمتم لصألا يل يشل نم ةمدشم لاحبب قلع ميظحتال دورجلا

 قلطم لوعفم وأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش .ًائيش نم ةفوذحم ةفصب
 . باذع نم ًائيش مهنع عقدت 'نل : ىنعمب اليلق وأ ءانغإ وأ ينغ ريدقتب

 ينبم ةراشا مسا : ءالوأ ٠ ةيفانتتسا : واولا : راثلا دوقو مه كئلوأو ©

 لصفنم ريمض :مه .باطخ فرح :فاكلاو .أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع

 فاضم :راثلا .ةمضلاب عوفرم «مه» أدتبملا ربخ : دوقو . ًادتبم عفر لحم يف

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةرانلا دوقو مه١ ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم هيلا

 20 . «كتلوأ»
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 هيو مار هدأت دياب أوك هب َيراَوَدوعْؤَء أك ١١

 ظ © ِباَِادرَعََأَ
 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا وأ هيبشعللل : فاكلا : نوعرف لآ بأدك ©

 نوعزف لآ مهلبق نم بأدك ةرفكلا ءالؤه بأد : هريدنقت فوذحم ًأدتبم ربخ
 فوذحم ًادتبمل ًاريخ نوكي ةلاحلا هذه يف فاكلا لحمو نوعرف لآ بآد لثم يأ

 بصن لحم يف فاكلا برعي نأ زوجيو ةرسكلاب رورجم هيللا فاضم :

 يا ب ل يأ فلي وأ هيك ول ةيلمفلا لسجل وأ لمقلل هب ةارمشتم

 نوكت ريدقتلا ىلعو مهب دقوت امك رانلا ميبدقوت وأ كتلوأ نع نغت ملام لثم

 ' رورجي هيلا فاضم : لآ . فوذحم قلطم لوعفملل ةفص بصن لحم يف فاكلا

 ةرسشكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : نوعرف .فاضم وهو ةرسكلاب
 : مسا نيذلا فطع فرح : واولا : مهلبق نم نيذلاو فرصلا نم عونمم هنأل

 راج مهلبق نم هلثم رج لحم يف «لآ» ىلع فوطعم حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 هيلا فاضم رج لخم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمبض «مه» و رورجيو
 . 11١ مهلبق نم اوضم نيذلاو ريدقتب لوصوملا ةلصب قلغتم رورجملاو راجلاو

 . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اويذك : انتايآب اويذك ©

 ! رورجتو راج : انتايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم يمض : واولا

 ! واولا! نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض انا و اوبذكب قلعتم
 .: عفر لحم يف «اوبذك» ةلمج هربخو أدتبم عفر لحم يف "نيذلإ» و .ةيفانئتسا

  جيفلا ىلع ينبم نيام لمذ :ذخأ .ةفطاع :ءافلا ؛ مهيونذب هللا مهذخأف ©
 عوفرم لعاف : . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض («مهاو

 نييئاخلا .ريمض 7 وذخأب قلعتم رورجتو راج : بونذب .ةمضلاب ميظعتلل
 0 . مهيونذ ببسب يأ ةفاضالاب رج لخم يف

 , عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : باقعلا ديدش هللاو ©

 اقعلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ديدش .ةرهاظلا ٍةمضلاب ميظعتلا ىلع

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم

 لا



 4 2 را سس هر ىو 00 0-0 1

 ٠١ ذاآرَْكَمَكَحلد رو دولت ساوُرَك لم ©
 ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : اورفك نيذلل لق ©

 رورجمو راج :نيذلل . تنأ هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو نينكاسلا

 لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم

 . امل

 لعف : نوبلغت .بيرقلل لابقتسا فرح : نيسلا : نورشحتو نويلغتس ©

 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم 1

 لحم يف «نوبلغتسا ةلمجو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 فطعلا فرحب ةفوطعم ةلمح «نورشحتو» و «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 . اهبارعإ برعتو «نوبلغتسا ىلع واولا

 رج ةمالعو نورشحتب قلعتم رورجمو راج : داهملا سّئيو منهج ىلا«
 . ةيفانتتسا : واولا . فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا

 .لزانلل ماقي ام :لزنلاو ..لزنلا مهسفنأل اودهم ام ءاس ىنعملاو .ةمضلاب

 لشد يبس ف ليكم هَ اقلاٍنيو فهيا نكت ٠١ دس جم . را ا
 م روى را 7م وات ع رمد عج

 فن هاني نمورصي ديو هلأو نيملاى ارم هدي هيور هواك
 م 3 31د 00 2

 © رسل الذال ريكو
 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . قيقحت فرح :دق : ةيآ مكل ناك دق ©

 «ناك» مسا : ةيآ . مدقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجيو راج :مكل .حتفلا

 . ةمضلان عوفرم



 رج ةمالعو'«ةيآ» نم ةفوذع ةفضب قلعتم رورجمو رانجا# اتقتلا نيدئف ٍِق اى

 .نأ زويعو درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا نع ضومع نونلاو ىتثبم هنأل ءايلا مسالا

 راجملاو . فوذحملا «ناك» ريخب ًاقلعتم «نيتثف يف» رورجملاو راجلا نوكي

 اهل ةفص هلأل «ةيآ» نم لاح بصن لحم يف وأ ناكب ًاقلعتم «مكل» رورجملاو

 لعف .::ايقتلا . مكل ةنئاك ةيآ يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهيلع تمدق

 ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا .حتفلا ىلع ينبم ضام

 .رج ل يف انتل ةلمجو لعاف عفو لح يف لصفنم ريمض : فلألاو ةنكاسلا

 ةلمحلاو امهادحا هريدقت فوذجم ًادتبمل ةمفلاب عوفرم ربخ : لتاقت ةئف ةكف

 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لتاقت .احل لم ال ةيريسفت ةيمسالا

 .ةئفل ةفص عفر لحم يف «لتاقت» ةلمجو . يه :هريدقت ًازاوُج هيف رتتسم ريمض

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 'ةعوفرم !امهادحا» فوذحملا ًادتبملا ىلع واولاب ةفوطعم : ةرفاك ىرخأو ©
 وأ ةمضلاب عوفرم أدتبملا' ربح «ةرفاكا و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 . ىرخأ ةئفو هريدقتو فوذحم أدتبمل ٌةفص «ىرخأ» نوكت

 عوقرم عراضم لعف : نيترم مهددع لثم مهنوري يأ : مهيلثم مهئوري ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب

 ' هب لؤعفم :بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و .لعاف

 كلم كرب لحفلاو ىتم هل كلاب بوصتم لح مهيلثم ةيؤرلا لعفل

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 : نيعلا . ةحتفلاب بوصنم - قلطم لوعفم  ردبصنم :: يأر : نيعلا يأر ©
 1 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 .ميظعتلا لع عوفرم ادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانحسا : وارلا : ديؤم هلاو ©

 داك



 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديؤي .ةمضلاب

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛ديؤي» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .ديؤيب رورجمو راج : ءاشي نم .هرصني ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نم .هيلا فاضم رجب لحم يف رسكلا

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي .هب لوعفم بصن

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي# ةيلعفلا ةلمسجلاو . وه : هريدقت ًازاوج هيف
 . ًاراصتخا «ءاشي» لوعفم فذحو

 ةراشا مسا : اذ . رج فرح : يف . ديكوتو بصن فرح : نإ: كلذ يف نإ © |

 . مدقم.اَنإ) ربخ عفر لحم يف ةلمج هبش «كلذ ينا رورجملاو راجلاو باطخ

 «َنإ) مسا : ةربع . ةقلحزملا ءادتبالا مال ماللا : راصيألا يىلوأل ةريعل ©

 رج ةمالعو ةريعب قلعتم رورجيو راج : يلوأل . ةحتفلاب بوصنم رخؤم

 رورجم هيلا فاضم : راصبألا .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءابلا :مسالا

 نم ةفوذحم ةفصب ًاقلعتم «يلوألا رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو . ةرسكلاب
 8 ا( ةريعاا

 ل ا ]هس مرآ 3 2007 :

 بهذا طَمَفلاو ياو ءاَِلاَم ِتاوَبَشلآث حياَدِإَدبُم : ١
 دك

 تلو الوعلان
 © باتاوش ُهَدَِع

 ل 7
 هلو ايما ويلا عمك

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم يضام لعف : مه ناطيشلا نيز يأ : سانلل نيز«
 . نيزب قلعتم رورجمو راج : سانلل .حتفلا

 فاضم : تاوهشلا . ةمضلاب عرفرم لعاف بئان : بح : تاوهشلا بح ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 اال 6



 ٠ تاوهسشل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيثيلاو ءاسنلا نم ©
 : هرج ةمالعو هلثم م رورجم ءاستلا ىلع فطعلا فرح واولإب فوطعم : نيتبلاو

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا

 ٠ ىلع فطعلا :فرح واولاب فوطعم : ريطانقلا : ةرطنقملا ريطانقلاو ©
 'اهلثم' ةرورجم ريطانقلل ةفص  تعن - ةرطنقملا .ةرسكلاب هلثم رورجم «ءاسنلال

 ا : . ةرسكلاب

 نمو «ةرطنقملا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ةبضفلاو بهذلا نم ©
 . اهارعإ برعتو «بهذلا» ىلع واولاب ةفرطعم :ةضفلاو .ينايب رج فرح

 ىنعمأب «ةرطنقملا ريطانقلاو' بارعإ برعت : ماعنألاو: ةموسملا ليخلاو ©
 ! ةراطنق» نم ةذوخأم «ةرطنقملا» و (راطنق» عمج (ريطانقلا» و ةملعملا ليخلاو
 8 اهلثم برعتو «ءاسنلا) لع واولاب ةفوطعم :: ماعتألاو .ديكأتلل

 هلثمأ رورجم «ماعنألا» ىلع واولاب ةفوطعم : ثرح او: كلذ ثرحلاو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسا اذا و روكذللا كلذ 0 : كلذ ةرسكلاب

 أ فاضم : .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : عاتم : ايئدلا ةايحلا عاتم ©
 1 ةايحلل ةفص : ايندلا . مخفي نم ةغل ىلع واولاب تبتكو ةرسكلاب رورجم هيلإ

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم

 . ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا. ةيفانعتسا :: واولا : هدفع هللاو ©

 : ءاخملاو . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم :ناكم فرظ : هدنع

 ١ «هدنغ) ةلمجلا هبشو .هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .. مدقم ربخ عفر لحم يف

 : هيلإ فاضم : .باملا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نلئسح : بآملا نسح ©

 ظفل أدتبملا ربخ عفر لحم يف « بآملا نسح هدنع ١ ةلمجو ةرسكلاب رورجم

 ْ . ةلالجلا
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 ظله »ا هرم درت لك سب ع دس رش لأ
 ى تنتج مرد عاوها نبدأ جلد شروع سو لك» ١6

 ةركهطُم جودأَو هيف نِديَحْر مالا هيت نم صر 2 ره لس 216 سس 2 اس واسوي ا ماس
 ف

 فيفختلل واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : مكئينؤأ لق ©

 فرح : ةزمحلا : مكتبنؤأ .تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبنأ .ماهفتسا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . انأ : هريدقت ًابوجو

 لوعفم بصن لح يف «مكتينؤأ» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 . «لوقلا لوقم) هب

 رورجيو راج ::مكلذ نم . ءىبنأب قلعتم رورجمو راج : مكلذ نم ريخي ©
 : ماللا . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ريخب قلعتم 1

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . باطخ فرح : فاكلا . دعبلل

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح : ماللا : اوقتا نيذلل ©

 فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوقتا . رجلا فرحب رج لحم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 عفر لحم يف ؟نيذلل» ةلمجلا هبشو . لاعفألاو ءامسألا نيب ةقراف : فلألاو

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوقتا» ةلمجو مدقم ربخ

 ةمدقم لاحب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : تانج مهبر دنع ©

 هيلا فاضم : بر . اهيلع ةمدقم ةفصب قلعتم لصألا يف هنأل تانج نم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلل لصتم ريمض «مه» و ةرسكلاب رورجم
 ةيريسفت ةيمسألا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تانج . ةفاضالاب
 . امل لحب ال



 ' نم غنم ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت : راهذألا اهتحت نم يرجت ©
 : راهتألا نم 'لاخب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج : اهتحت نْم . لقثلا اهررهظ
 . ةفايضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه)و . اهنحت نم ةنئاك راهنألا يرنجت يأ

 . 'ةمضلاب عوفرم لعاف : راهتألا . تانجل ةفص عفر لحم يف ؟يرجت» ةلمجو

 : اهيف .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيدلاخ : اهيف نيدلاخ ©

 0 1 . نيدلاخن قلعتم رورجمو راج

 ' عوقرم «تانج» ىلع فوطعم : جاوزأ . ةفطاع : واولا» ةرهطم جاوزأو ©

 : ..ثارهاط جاوزأو ىنعمب :ةمضلاب ةعوفرم جاوزأل ةفص' :ةرهطم .ةمضلاب

 , «تاّيج» ىلع فوطعم : ناوضر . ةفطاع : وارلا : هللا نم ناوضرو ©

 , ةفصب وأ ناوضرب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هللا نم .. ةمضلاب عوفرم
 : . اءاضرا ىنعمب ردضم ةملكلاو . هنم ةفوذحم

 . عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : واولا : دابعلاب ريصي للاو ©

 :ذابعلاب :ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريصب .هرخآ ىلع ةمضلاب ميظعتلا ىلع
 . ريصبي قلعتم رورجمو راج

 © ِداَكلآَبَدعاَسقَو ايف المت َكماَءََتنْإاَم نويل ١
 | نم لدب زج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نولوقي نيذلا ©

 ' ريدقت لعفب حدملا ىلع هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكي نأ زوجيو «اوقتا نيذلا»
 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : : نولوقي . ينعأ

 . .لوصوملا ةلض «نولوقي» ةلمجو . لغاف عفر لحم يف لضتم ريمض : .واولاو
 ش بضن لحم يف فوذحملا ءادنلا لعف عم يدانملا نم ةلمجلا : اًنمآ انّنِإ انّير ©

 .اي :اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب يدانم مسا : بر - لوقلا. لوقم هب لوعفم

 نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض «ان» .و.ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم.وهو

 - لغفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنإ : انلِإ . هيلا فاضم رج لحم يف
 لعف انما . «َنِإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو

 ' ينبم لصتم ريمض ناو .نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 سكك



 . نإ ربخ عفر لحم يف هانمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : رفغآ . ةيفانعسا : ءافلا : اذيونذ انل رفغاف ©
 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لغافلاو . نوكسلا ىلع ىنبم «بلط»

 بوصنم هب لوعفم : انيونذ . رفغاب قلعتم رورجيو راج : انل . تنأ

 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و ةحتفلاب

 لعف وهو «رفغا» ىلع فوطعم : يق . ةفطاع : واولا : راثلا باذع انقو ©

 ريمض «ان» و ةلعلا فرح هرخخأ فذح ىلع ينبم «بلط» ةغيصب عرضتو ءاعد

 ريمض : لعافلاو . لوأ هب لوعفم بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : باذغ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رانلا

 هم 2م 5 ودور ل م آ ل

 ©  راعألا ىرينتسلاو َنيِئِفَحْلاَو َيِزيِملَو قلص نَا 07
 ةمالعو . ينعأ : هريدقت فوذحم لعفب برصتم هب لوعفم : نيرباصلا ©

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاهبصن |(
 هل ةفص وأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نيذلا» نم ًالدب نوكي نأ زوجيو .درفملا

 . ًاضيأ يننأب بصني نأ زوجي «نيذلا» نأل ًاضيأ بصنلا وأ رجلا لح ىلع

 .٠ راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتئاقلاو نيقداصلاو :

 :راحسألاب . اهبارعإ برعتو «نيرباصلا» ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءايسأ

 نيرفغتسملاب قلعتم رورجبو راج .

 وهم طيلة يااا هكر اوره مالت ًااَدِهَم

 ©# ريل
 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دهش : هللا دهش ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ٠

 لاا



 .لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادأ :ال .(ْنأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 : هريدقت فوذحم اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا 8 هلإ .2نأ»

 : ريذقتلا «ْنأ» ربخ عفر لحم يف اوه الإ هلإ ال' ةلمجو' .دوجوم وأ نئاك

 !بضن ل يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «َنأ» و رجلا قرح فذحو : هنأب

 امو ؛ال» عبضو نأل «هلإ ال» عضو نم لدب عفر عضوم يف ىنثتسملا : وه ٠

 ٠ هأيإ لإ ناكل ًابصن ناك ولو ءادتبالاب عفر هيف تلمع

 قيس ا ا ٠ اقطع فرح : داولا : ا ولوأو ةكتالملاو ©

 . ةرسكلاب رورجت ؛ ةيلا فاضم : ملعلا

 رورجتو راج : طسقلاب . ةحتفلاب برصنم لاح : (ئاق: طسقلاب اًمئاق ©

 . لدعلاب يأ . (ئاقب قلعتم

 يلا وه لإ هلإ الا بارعإ برست ميكحلا ز زيزعلا وه الإ هلإ ال »

 : . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مويقلا

 اد ١ م 29202 مة صس  ه 2 تاع هر 00 دصو 32
 ءاججامدعب نال بك وو أَي تلا تلال اَمَو ةكسإلا هما عبود نإ ١9

 00 باسل ا ء دام نسون ير

 : . لغفلاب ةبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : مالسإلا هللا دنع نيدلا َّنإ ©
 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :دنع .ةحتفلاب بوصنم «نِإ» مسا :نيدلا

 : هللا دنع ١ يضرملا نيدلا نا : ريدقتلا ' نيدلا ١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 أ عوفرم ؟ نب » ريخ : مالسالا . ةرسكلاب ميظعتلا ىلع رورجم هيلا فاضم



 فلتخا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : نيذلا فلتخا امو ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 . لعاف عقر

 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتوأ : باتكلا اوتوأ ©

 لصتم ريمض : واولا . لوهجملل ينبم وهو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا
 ال لوصوملا ةلص «اوتوأ» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . اهل لحم

 راج : دعب نم . ال لحم ال رصح ةادأ : ملعلا مهءاج ام دعي نم الإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ام) و . ةمضلاب عوفرم

 لاخلا عضوم يف ردصم وأ ؛هلا هلجأل لوعفم :ًادسح يأ: مهنيب ًايغب ©

 وأ ايغبب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ةحتفلاب بوصنم
 . ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلل لصتم ريمض «مه» و هأيغب) نم ةفوذح ةفصب

 ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانعسا : واولا : هللا تايآب رفكي نمو «©
 ٍلعف هنأل موزجم عياضم لعف : رفكي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو هرخآ .نوكس : همزج ةمالعو . طرشلا

 رورجمو راج :تايآب .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «رفكي» ةلمجف .وه :هريدقت

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . رفكيب قلعتم

 فرح :َّنِإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : باسحلا عيرس هللا نِإف ©

 ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : ةلالخلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 رورجم هيلا فاضم : باسحلا . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : عيرس . ةحتفلاب

 ءافلاي نرتقم مزاج طرش باوج : «باسحلا عيرس هللا نإفا ةلمحو . ةرسكلاب

 . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج :لحم يف

 دل #ا



 - 0 . دلو نر فو نسا ذك تكن لق ةاعاإ "7 -
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 كبد ِاِتاََود ا مضاد اولْسأ نو قا ًَن َنيْجْلَ

 *©© اسيل ري آو

 لعف .: كوجاح . ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ . ةيفانغتسا : ءافلا : كوجاح نإف ©
 لحم يف لصتف ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام
 بست ل يف حفلا لع ينيب لصتم بطاخلا ريم : فاكاو لعاف عفر

 ْ . كولداج نإف : ىنعمب طرشلا لعف مزج لح يف لعفلاو . هب لوعفم

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوجل ةظبار : ءافلا : لقف ©

 ًابوجنو: هيف رثتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال وأ ًافيفخت واول تفذحو
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج .«لق» ةلجو .تنا :هريدقت

 #لوقلا لؤقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هلل. يىهجو تملسأ ©

 عقرلا - ريمضب - ءالاب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبس ٍضام لعف :تملسأ
 عفر .لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاعلاو  ملكتملا يمض  كرحتللا
 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يهجو . لعاف
 يف لضتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ءايلا ةكرصسب لحملا لافنتشا اهروهظ نم عنم

 لاحبب وأ تملساب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلل : ةفاضالاب رج لحم
 . هلل ًاصلاخ : ريدقتلا !يهجو) نم ةفوذحم

 نأ زوجي و «تملسا» يف ءاتلا ىلع « «نم» ٌفطع . فطع فرح : واولا: نمو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .هعم ًالوفم نوكتف "عما ىنعمب نوكت
 . لعاف عفر لحم يف "تملسا» يف ءاتلا ىلع فوطعم

 .ريمض : 'لعافلاو . ةياقولا نون : نونلاو .حتفلا ىلع' ينبم نضام لعف : نعبتا ©

 لصتم ريم ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا :ءايلاو .وه :هريدقث ًازوج.هيف رتتسنم

 هو



 تيقبو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نعبتا# ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف
 . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلا

 ماللا : نيذلل .اهبارعإ قبس : لق . فطع فرح : وارلا : نيذلل لقو ©

 راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح

 .' لقب قلعتم رورجملاو

 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ارتوأ : باتكلا اوتوأ ©

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ةقراف : فلالاو . لعاف

 . احل لحم ال لصوملا ةلص «اوتوأ"

 اهنال ءايلا رجلا ةمالعو اهلثم رورحم «نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نييمألاو .٠

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو .ملاس ركذم عمج ْ

 فرح : ةزمهلا .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مقملسأء ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متملسأ . ماهفتسا

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .  نيبطاخملا  كرحتلا

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .لعاف

 لعف : اوملسأ .ةمزاج طرش ةادأ : ْنأ . ةيفانئتسا : ءافلا : اوملسأ نإف ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . طرشلا لعف مرج لحم يف «ملسأ» لعفلاو . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر

 : اودتها . قيقحت فرح : دق . طرشلا.باورج يف ةعقاو ءافلا : اودتها دقف ©:

 واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةلمجو . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم طرش باوج «اودتها دقف» :

 «اوملسا نإ» ىلع ةفوطعم : اولوت ْنِإ . فطع فرح : واولا : اولوت ْنِإو»

 فلألا ىلع ةردقملا ةحشفلا ىلع ينبم «ىلوت» لعفلاو .اهبارعإ برعتو
 . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا
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 : ةقوفكمو ةفاك : .اهنإ طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : غاليلا كيلع امئإف ©

 'رخؤم أدتبم : غالبلا . مدقم فوذحم ربخب قلعتم رورجبو راج : كيلع
 مزاج طرشب باوج ؛غالبلا كيلع (منإف» ةيمسإلا ةلمجلاو : ةمضلاب عوفرم
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 نفر أي: : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا : واولا : دابعلاب ريصب ناو ©

 . يصيب قلعتم . رورجنو

 ا ع ا و م 1
 ندوب قح ليسن تْفيوولآتياَبورَنرَنِإ ١١

 :١ ْنيِذلا . لعفلاب هّبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: نورفكي نيذلا ْنِإ ©
 لعف : نورفكي . هّنإ) مسا بصن لحن يف حتشلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 , ريمض : واولاو . ةسمقلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم

 نم اه لح ال لوصوملا ةلص «نورفكي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ا . بارعإلا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . نورفكيي قلعتم رورجمو راج : هللا تايآد ©

 . ةرشكلاب ميظعتلل رورجم

 : (نوزفكي" ىلع ةفوطعم : نولتقي . ةفطاع : واولا :: نيديثلا نولتقيو ©

 : . ملام ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نييبنلا . اهبارعإ برعتو
 . درفملا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو

 , يف ريمضلا نم ةفوذم لاحب وأ نولتقمب قلعتم رورجمو راج : قح ريغي ©

 ْ . ةرسكلاب رورحي هيلا فانغم : قح .نولتقي

  «نورفكيا ىلع ةفوطعم : نولتقي . ةفطاع :-واولا : نيذلا نولتقيو ©
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 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . اهبارعإ برعتو

 ةلص ةلمجلاو «نورفكي» بارعإ برعت : سائلا نم طسقلاب نورمأي ©
 : سائلا نم . نورمأيب قلعتم رورجمو راج : طسقلاب . اهل لحم ال لوصوملا

 . «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 ىنعم ؛َّنإ) مسا نمضتلو ءادتبالا ديكأتل ربخلا يف ةلخاد : ءافلا : مهرّشِبَف ©
 نورفكي نم : ىنعمب . مهرثبف ... نورفكي نيذلا : ليق هنأك . ءازجلا

 : مهرشب . لوخد الك اهوخد ناكف ءادتبالا ىنعم ريغت ال َّنِإو . مهرشبف
 .تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو نوكسلا ىلع يئبم رمأ لعف
 ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و

 . نإ ربخ عفر لحم يف "مهرشب» ةيلعفلا
 باذعل «تعن» ةفص : ميلأ . مهرشبب قلعتم رورجمو راج : ميلأ باذعي ©

 . ةلتقلابو نيرفاكلاب مكبت ميركلا لوقلا اذه يفو . ةرسكلاب هلثم ةرورج

 سوو و 1! د 0

 3 نصي مدللي ملا ءاَيدلاِف د ل رفاعي 5

 . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : نيذلا كئلوأ ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ فرح : فاكلاو

 عفر لحم يف «نيذلا مه» ةيمسألا ةلمجلاو «مه١ هريدقت فوذحم ًأدتبمزبخ عفر

 . ءالوأ ربخ

 لعف : تطبح . بارعإلا نم ال لح ال لوصوملا ةلص : مهلامعأ تطيح «©

 : مهلاعأ . اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف

 . مهلاعأ تدسف : ىنعمب . ةفاضالاب

 مسالا رج ةمالعو تطبحب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاو ايندلا ِق 6٠

 «ايندلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 د الا



 1 . ةرهاظلا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم

 .: مجلا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : نيرصان نم مهلامو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ماللا

 رورخما مسا : نيرصان . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . ماللاب

 : نوتلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو دئازلا رجلا فرحب ًاظفل

 ' .رختؤم أدتبم هنأ نع الحم جوفرم درفملا مسألا يف ةكرحملاو نيونتلا نع ضوع
 . فوذع مدقم ربخب قلعتم !محلا رورجملاو راجلاو

 4اس دب كيه قللت ١
 ودرة 22 ١

 1 قفل

 :لعف“: رت : .بلقو مزجو يفن فرح : مل . ماهفتسا فرح : ةزمهلا : رق ملأ ©
 ريمض : لعافلاو .ةلعلا فرخ فذح : همزج ةمالعو (ملبا موزجم عراضم

 1 ١ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رج لحم يف حفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا ىلإ ©

 ااا . ىرتب قلعتم رورجملاو راجملاو . ىلإب

 ,فلألا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم . لوهجملل ينبنم ضام لعف : وتوأ ©

 بئانإ عفر لحم يف لصتم ريمض : و واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 : . لوصوملا ةلص ؛اوتوأ) ةلمجو . ةقراف فلألاو . لعاف

 ا با ل ل يرسل لل: ناتكلا ند اييصن

 : . «ًابيصن» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 لاعفألا نم .هنأل نونلا توبثب عوفرم . لوهجملل ينبم .عراضم لعف : نوعدي ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو .'لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا
 . لاح بضن لحم يف «نوعدي»
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 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . نوعديب قلعتم رورجمو راج : هللا باتك .ىلا ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل, رورجم

 عراضم لعف : مكحي . رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : مهنيب مكحيل ©
 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «ْنأ» و .وه : هريدقت ًاناوج هيف

 بوصنم ناكم فرظ : مهنيب . نوعديب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىلوتي . فطع فرح : مث : ىلوتي مث ©

 . رذعتلل فلألا ىلع

 ريمض «مها و . ينايب رج فرح :نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهثم قيرف ©
 . قيرف نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا: نوضرعم مهو ©

 ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم ربخ : نوضرعم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ةلمجلاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو ماس

 . ؟مهنما ريمض نم لاح بصن لحم يف «نوضرعم مه» ةيمسألا

 رهنيد يف ٌمُهَبْعَوَت دوذعْماماَيَأ كيرالا نسكن أولاَهمَسنأب كلذ 4 ١ < و 2 ١ دار تك رز يرو رو يب ف سس جب ا و ل
 0 و 2 سئ

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : اولاق مهنأي كلذ ©
 :ءابلا : مهتأب باذعلل ةراشالاو . باطخ فرح : فاكلاو .دعبلل : ماللا

 ريمض ؛مه» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح
 ينبم ضضام لعف : اولاق .4نأ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
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 , امو أد 00 «ّنَأ» ري عفر لحم يف «اولاق» ةيلعفلا ةلمجملاو . ةقراف فلألاو

 ! ببسي ىتمب . مهوقب : ريدقتلا . ءابلاب رج لح يف رددصم ليوأتب اهدعب
 : . قحتسم.: هريدقت فوذحم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . موق

 : نل «لوقلا لوقم» . هب لوعفم بصن لحن يف ةلمجلا : راثلا انسمت نل ©

 , ةمالغو نلب بوصنم عراضم لعف : انسمت . لابقتساو بصنو يفن فرح
 بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسض ءاثا و .:ةحتفلا : هبصن

 ْ 0 ل ل . مدقم هب لوعفم

 . نامز فرظ : ًامايأ . امل لمع ال رصح ةادأ : تادودعم ًامايأ الإ ©

 ؛ ةرسكلاب ةيؤصنم ًامايأل ةفص :تادودعم 0 بوصنم

 ا . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :مهرغ .ةيفانثتسا : اواولا : مهنيد يف مهّرغو ©

 راج «مهنيذ.يف» و مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهل و

 : لحم يف نوكسلا ىلع, ينبم نيبئاغلا ريمض «"مه» و . مهرغب قلعتم رورجمو
 ْ ' .  ةفاضالاب رج

 / لحم إيف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :.نورتفي اوناك ام ©
 . ةعارجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف::اوناك .لعاف عفر

 ' لعف : نورتفي . ةقراف فلالاو «ناك» مسإ عفر لخم يف لصتم ريمض واولا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي عوفرم عراضم
 / ال لوصوملا ةلص «نورتفي اوناك» ةلمجو «ناك١» ريخ بصن لحم يف "نورتفي»

 . هب لوعفم هنأل لجملا بوضنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم

 | اهدعب اموءام نوكتف ةيردصم ؛اما نوكت وأ . نورتفي اوناك ام : ريدقتلا
 .' مهؤارتفا مهنيد يف مهرغ ريدقتلا لعاف عقر .لخم يف ردصم ليوأتب

 1 َنولظي المو تساي لتي هِف برام وير هع محاد َتْيَكَن" 0

 ' ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك .ةيفاتنتسا .: ءانلا : مهانعمج 0

0 



 : اذإ نوعنصي فيك : هريدقت فوذح هيف لماعلاو لاح بصن لح يف حتفلا

 اوعنصيب قلعتم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ
 نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : عمج . طرشلا ىنعم نمضتم هطرشل ضفاخ

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و عاطملا دحاولا ريمضب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه١ و . لعاف عفر

 سنجلل ةيفان : ال . مهانعمجي قلعتم رورجيو راج : هيف بير ال مويل ©

 راج : هيف بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم "ال» مسإ : بير ١ نإ) لمع لمعت
 بير ال» ةلمجو . نئاك هريدقت ابوجو فوذحملا «الا» ربخب قلعتم رورجمو
 لم يف «مهانعمج» ةلمحو ( مويا فوصوملل  تعن  ةفص رج لحم يف (هيف

 . فرظلا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج 1

 ينبم ضام لعف : تيقو . فطع فرح : واولا: سفن لك تيفوو ©

 :لك . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم .لوهجملل

 ٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان .

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ : تيسك ام ©
 ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تبسك .هب لوعفم

 ةلمجو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .اهل لحم ال هنكاسلا

 لحملا بوصنم فوذحت ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلصو «تبسك»
 . هتلمع ام ءازج : ىنعمب . هتيسك ام : ريدقتلا هب لوعفم هنآل

 لع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نوملظد ال مهو ©:

 لعف : نوملظي . اه لمع ال ةيفان : ال . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم . لوهجملل ينبم عراضم

 ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاق بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 ف «نوملظي ال مهلا ةيمسالا ةلمحلاو !مهلا آدتمملا ريخ عفر لم يف «نوملظي

 . لاح بصنت لم

 د”



 أع اير اكرم : ننس شقا رطل كتف م ارسم نس و ل حسام ا 7 سوات اسست وقم 2 موو
 اس

 «© ريق حعدَ ني درك كدب امكن لبو
 ل ل ترسو و تفي ةوكسلا لع ينم رسأ لع لق: مهللا لق ©

 ؛ ظفل : مهللا . : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو . نيئكاسلا ءاقتل

 + ةددشلا ميلإو بصن لح يف مضلا لع ميظعتال ينم درقم رام : ةلالجل

 | اذه صئاصخ ضعب اذهو ناعمتجي ال كلذلو «اي» .ءادنلا ةادأ نع ضوع

 يف ااهدعب ابو مهّللا» و «هللأ اي» يف هتزمه عطقبو فيرعتلا مال هيفو . مسالا

 ْش . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح
 : كلملا .ةحتفلاب بوصنم ةفوذحم ءادن ةاداب ا ىدانم : كلام : كلملا كلام ©

 . لقفل ايلا لع ةردقلا ةمضلاب عيفرس عياضس لعف ١ يزن : كلملا يتؤت »

 . عفر لح يف ؟يؤت» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 . ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم :كلملا .2«تنأ»:هريدقت فوذحم أدتبملا ريخ

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مس : نم : ءاشت نم ©
 : ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو !ٍتؤت» بارعإ برعت :ءاشت . :ناث هب لوعفم بصن

 . لوصوملا ةلص «ءاشت» ةلمحو . ةرهاظلا

 . ةمالعو اهبارعإ برعتو كلما يتؤتا لع واولاب ةفوطعم ةلج : كلملا عزنتو ©

 : . .ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 . لع ينبه وصوم مسإ : نم. عتب قاعم رورجي راج: ءاشت نمم ©

 ا . اهبارعإ قبس : ءاشت نمبأ رج لحم يف نوكسلا
 ٠ فطغلا يواوب ناتفرطعم ناتلمح : ءاشت نم لذتو  ءاشت نم زعتو ©

 0 ا . اهبارعإ برعتو «ءاشت نم يتؤت» ىلع

 : بطاخملا ريمض : فاكلا . كدي يف يأ . رورجمو راج : ريخلا كدبي ©
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 ! ةمضلاب عيقرم وخؤم ادم ريخلا .٠ مدقم ربخ عفر لحم يف

 . ديكوتو بصن ةادأ لعفلاب هبشم فرح : نإ : ريدق ءيش لك ىلع كنإ ©

 .1 نِإ) مسإ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتملا بطاخملا ريمض : فاكلاو

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع

 . هنونملا ةمضلاب عوفرم (ْنِإ) ربخ : ريدق . ةركن هلأل هنونملا

 2 مو >2 00 - 1 ْز

 تيل فلولا فلا راها ورا قزم ٠7

 ©  ِباَصِِس قس قْرَرَو لَن درس حس وراح و مر
 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جلوت : راهنلا يف ىف ليللا جلوت ©

 ٍناث ربخ عفر لحم يف «جلوت١ ةلمج . تنأ : ةريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 هريدقت فذحم ًادتبم ريخ نوكت وأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ةيابع 32 و ةدراولا 1نإل»

 بوصنم هب لوعفم : ليللا . ًالاح صن لحم يف نوكت نأ زوجيو جلوت تنأ
 . ؟لخخدت» ىنعم جلوتب قلعتم رورجبو راج : راهنلا يف . ةحتفلاب

 جلوت» ىلع (واولا» فطعلا فرحب ةفوطعم ةلمجلا : ليللا يف راهنلا جلوت ©

 . اهلثم برعت (راهنلا يف ليللا

 اتلمجلا : يحلا نم تبملا جرختو تيما نم يحلا جرختو «©

 . اهبارعإ برعتو 'راهنلا يف ليللا جلوت» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم

 برعتو «جلوت# ىلع واولاب فرطعم : باسح ريغب ءاشت نم قزرتو ©
 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسإ : نم . اهبارعإ
 لحو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمحاو «جلوت» بارعإ برعت : ءاشت

 . فوذحملا لوعفملاب قلعتم رورجمو راج : ريغب . اراصتخا «ءاشت» لوعفم

 لعافلا ريمض نم لاحب وأ بساحم ريغ هقزر ءاشت وأ هؤاشت نم قزرت يأ

 . هل بساحم ريغ ىنعمب

 ل”



 1 رك و ررخ هرقل سس سس رب مس 7
 0و 02 هم 77 21 7ك عد

 9 ريض أ او سن فا رحم ةةم هم اوتر الإ ءىش

 موزجم عراضم لمف : ذختي . نيبافلل مزجو يم ةادأ : نونمؤملا ذختي ال ©
 : نينمؤملا .نينكاسلا ءاقتل ال رسكلاب كرحو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب

 ' . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم لعاف

 ؛: نوثلاو .' ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : نيرفاكلا ©
 .. درفملا يف نيونتلا نع ضوع

 : ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ءايلوأ ©
 . ءالعفأ نزو

 فاضم ::نينمؤملا . ءايلوآلا ةفصب قلعتم رورجمو راج :.:نيئمؤملا نود نم ©

 اا . ملاس ركذم عمج ةنأل ءايلاب رورجم هيلا

 : ىلع ئنبم مزاج طرش مسإ : نم .ةيفانئتسا : واولا : كلذ لعفي نمو ©
 . ١ طرشلا لمف هلأل موز عراضم لعق ١ لعفي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : ىلع ينبم ةراشإ مسا : ٠ وه هريدقت الرج هيف رتسم رمش : لعاشلاو

 . مو جملا بش ف لع يق لوجو طرخلا لخق كاجو . باطخ

 ,لعف :: سيل . طرشلا باوج ين ةعقاو : ءافلا : ءيشب يف هللا نم سيلف ©

 ٠ نم يأ : :هللا نم .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض اهنمساو صقان ضام

 :روزجيو راج وهو . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف هللا ءايلوأ

 . هيلع تمدق هل ةفصب قلعتم لصالا يف هنأل ءيش نم لاحب قلعتم ميظعتلل

 | يف هللا نم سيلف» ةلمجو فوذحملا «سيلا ربخب قلعتم روزجيو راج : ءيش يف

 : . مزج لع ف ءافلاب نرتقم علاج طرش باوج (ءىيش
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 . بصنو يردصم فرح : نأ . اه ل ال رصح ةادأ : الإ : اوقتت ن للا

 نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اوقتت

 اق : فئالاو . لعاف مق لع يف لصتم يمض : لاو ةسمخلا لاسنتال

 ءانثتسا ةادأ «الب» نوكت وأ  هلجال هل لوعفم بصن لحم يف لوؤملا ردصملاو

 . الاب ىنثتسم بصن لحم يف ردصم ليوأتب !اهالت امو ّنأ» نوكتف

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . اوقتتب قلعتم رورجبو راج : ةاقت مهنم ©

 «قلطم لوعفم» ردصملا ىلع بوصنم مسإ : ةاقت .نمب رج لحم يف نوكسلا
 . هتاقت قح هللا اوقتا ىلاعت هلوقك

 عوفرم عراضم لعف : مكرذحي . ةيفانكسا : واولا : هسفن هللا مكرذحبو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةمضلاب
 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : هسفن .ةمفلاب

 ا فاضم رج ىلع ف مشلا لع ينم
 : ةلالجلا ظفل هللا .رج فرح : ىلا . ةيفانئتسا : واولا : ريصملا هللا ىلإ و ©

 رورجملاو راجلاو . ةرسكلا : رجلا ةمالعو رجلا فوجب ميظنتلا دور مسإ
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا .فوذحم مدقم ربخب قلعتم

 ٍناورمتلاَف 2 26 رودي 1 ان 9 و -

 © ردو قرح 2 امو و2 2 م مراكب ويتم

 ًافيفخت واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: وفخت ّْنِإ لق ©

 ةادأ : ْنِإ . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلالو
 : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف : اوفخت . ةمزاج طرش

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح

#0 



 'اهدعب امو ةاوفخت ْنِإ) ةلمجو . لاعفالاو ءاسالا نيب ةقراف : فلألاو .لعاف
 1 1 «لوقلا لوقم» هب لوعفم 'بصن لحم ف

 ؛ يف نوكسلا نلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : امأ: مكرودص يق ام ©

 ' فوذخم لعفب قلعتم رورجمو راج : مكرودص يف .. هب لوعفم بصن لح
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :.فاكلا .رقتسا هريدقت
 ' لحم ال لوصوملا ةلص «مكرودص يف رقتسا» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو
 ّْ ! . اهل

 بعت ةاوفحت١ ىلع ةفوطعم : اودبت . رييختلل فطع فرخ : هوديت وأ ©

 0 . هب لوعفم بصن لحم يف ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .اهبارعإ

 ! : لج ةيالعو طرشلا بارج هنأل موزجم عياضم لعفأ ملعي : هللا هملعب ©

 هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريملض ءاهلاو . نوكسلا
 هللا هملعي١ ةلمحو . ةمضلاب ميظعتلل عوف رم لعاف 1 ةلالخلا ظفل هللا .مدقم

 0 1 000 . هل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج

 | عوفارم عراضم لعف : ملعي . ةيفانتسا : واولا : تاومسلا يف ام .ملعيو ©
 : : امإ .'ملعي هللاو يأ وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض | لعافلاو ةمضلاب
 يف .' هب لؤعفم بضن لح يف نوكسلا .ىلع ينبم «يذلا) ىنعمب لوصوم مسإ
 ! رقتسا» ةلمجو . رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجيو راج : تاومسلا

 , ريخ عفر لحم يف «ملعيا ةلمجو ٠ امل لحم ال لوصوم لا ةلص «تاومسلا يف

 ْ . فوذحملا أدتبملا

 ؛ يف ام١ ىلع ةفوطعم : ضرالا يفام . ةفطاع : واولا : ضرالا يف امو ©
 ا ا . اهلثم برعتو «تاومسل !|

 ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : ءاولا : ريدق . ءيشن لك ىلع للاو ©

 : ءيش .ريدقب قلعتم رورو راج : لك ىل اع . ةمضلاب ميظعتلل عوقرم

 . ةمضلاب عوفرم ربخ : ريدق . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 دكا



 و م تس د ه- هيد و

 أَو قو وسن نكَاَوأرترج لص يرحمو ١

0 

 45 داي فور ددلو رع اود أم كسير ايي

 «دوت" لعفلل هب لوعفم وأ ريدقب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موب ©

 . ركذا : هريدقترمضم لعفل هب الوعفم نوكي نأ زوجيو

 عوفرم لعاف : لك ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دمت : سفن لك دجت ©

 دجت» ةلمجو . ةركن هنأل هنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سفن .ةمضلاب |

 . ةفاضالاب رج لع يف «سفن لك
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ريخ نم تلمع ام ©

 .«تلمع»١ لعفلل ًامدقم هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو .أدتبم

 لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلمع

 رورجيو راج : ريخ نم . يه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو . امل

 ةلص «تلمع» ةلمجو . ينايب فرح : نمو . «ام » نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . لوصوملا

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارضاح يأ: ءوس نم تلمع امو ًارضحم «

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسإ 4ام١ و  ةقطاع : واولا 07 امو

 نوكت نأ زوجيو اريخ نم تلمع ام» بارعإ برعت :ءوس نم تلمع .ادتبم

 . دجتل ايناث الوعفم "ارضا

 :هريدقت ًازاوج ةيف رتتسم ريمض : لعافلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف.: دوق ©

 واولا برعت نأ زوجيو «ام» أدتبملا عفر لحم يف ادوت» ةيلعفلا ةلمجلاو . يه

 (ريخ نم تلمع اما ةلمح ىلع ةفوطعم «ءوس نم تلمع ام» ةلمحو . ةفطاع

 . ًالاح بصن لحم يف ؛دوت» ةيلعفلا ةلمجلا برعت ةلاحلا هذه يفو

 بصن فرح : نأ . هل لمع ال ةيردصم فرح : هئيبو اهنمب نأ ول ©

 الا



 : ريخب' قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب .. لعفلاب هبشم ديكوتو
 ! . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» : مدقملا «نأ»

 , امو اول" نم ةلمجلاو . اهبارعإ برعتو «اهنيب» ىلع واولاب ةفوطعم : هنيب
 لي هذي ةدرحا لمفلل ب وعم بصت لع يف ردم ليوأتب : اهدعب

 ّْ . اهل لحم ال اول» ةلص : اهدعب

 أ تحن  ةفص : ًاديعب . ةحتفلاب برصتم رخؤم ؛ ّنأ» مسإ : ًاذيعب ًادمأ ©
 ' . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ادمأل

 ' عوقرم عراضم لعف : مكرذحي . ةيفانتسا : واولا : هسفن هللا مكرذحيو ©
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب
 ' ميظغتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم
 : ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم.: هسفن . ةمضلاب
 ش . ةفاضالاب زج لحم يف مضلا. ىلع

 عوفزم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : راولا : دايعلاب فوعءر هللاو ©
 راج : دابعلاب .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ري :فوءر .ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل

 ْش . فوءرب قلعتم رورجمو

 و 2 2 صرص
 كر 01 حن وصفه أ نيج متم نإ

 رو سدو دج

 و م يجت روفعاشأو

 ' فِيِفخت واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ,لق: متنك ْنِإ لق ©

 : : نإ . تنأ : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .٠ نيتكاسلا ءاقتلالو

 ١ هلاضصتال نوكسلا لع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةمزاج طرش ةادأ

 .:(ناكا مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبملا لصتللا كرنحتملا عفرلا ريمضب

 . طرشلا لعف مزج لحم يف «"ناك١» لعفلاو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف (اهدعن امو متنك نإ١ ةلمجو

 و ا



 لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : نوبحت : هللا نويحت ©

 هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا . لعاف هعفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا

 . 0 بخ بصل لع يف ةذربشلا ةلعو ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوعبتا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ىنوعيتاف ©

 ينبم لصتم ريمض : 0 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ش

 لصتم ريمض : ءايلاو . ةياقولل نونلاو . لعاف عفر لح يف نوكشلا ىلع
 ةيبلط ةيلعف «ينوعبتاف» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ءافلاب هنارتقال مزج لحم يف مزاج طرش باوج

 «اوعبتا» لعفلل بلطلا باوج هنأل موز عراضم لعف : ببجي : هللا مكييحي ©:

 ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا
 . ةمضلاب ميظعتلا ىلع عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا . روكذلا عمج ةمالع

 ينرعبتت ناف ٍنوعبتاف : ريدقتلاو بلطلا باوج مزج لحم يف !مكببحي» ةلمجو
 . هللا مكيبحي

 ىلع فوطعم عراضم لعف : رفغي . ةفطاع : | : مكبونذ مكل رفغيو ©
 اق رسم ريس : لعافلاو نيكس : هيج 2اس موزجم «ببحيلا '

 ريمض : فاكلا . رفغيب قلعتم رورجمو راج : مكل . وه : هريدقت ًازاوج
 : مكبونذ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ماللاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب 0

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانكتسا : واولا : ميحر روفغ هللاو ©

 . هرخآ ىلع ةرهاظلا هنونملا ةمضلاب عوفرم ربخ : روفغ . ةمضلاب ميظعتلل 003
 . ةمضلاب عوفرم روفغل تعن وأ ناث ربخ : ميحر

 ٠  7١نب نيكل هاو أ رن 0 تلاوه ًاوميِطرُف 2
 هلعافو 8 نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ : هريدقت ازاوج هيف رتتسم يمض
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 ' . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصت لحم يف ةلمجلا : لوسرلاو هللا اوعيطأ ©
 ٠ . ةلسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ئنبم رمأ لعف : اوعيطأ

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلالاو .لعاف عفر لحم يف لضتم ريم : واولا

 . فري فوطمم مسإ : كوسرلاو ةحششلاب ميظعتلا ىلع بوصنم هب لوعفم
 0 . ةحتفلاب بوصنم ةلالحلا ظفل ىلع واولا فطعلا

 ؛ مزج لع يف طرشلا لعف سام لعف : اوّلوت . ةيفابئتسا .: ءافلا :١ اوّلوت نإف ©

 ' :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذجملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم نإ

 : ًالغف «اولوت» نوكت نأ لمتحيو .فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض
 . ءاتلا تفذح ؛اولوتت» ىنعمب ًاعراضم ًالعف نوكت نأ لمتحيو ًايضام

 ١ هيشم ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا بارج يف ةعنقاو : ءاثلا : هللا ّنِإف ©
 ةلمجو . ةحيتفلاب ميظعتلل بوصنم (َنإ) مسإ : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج .«اهالت اضو هللا نإف»

 عراضم لغف : بحي . ا لمع ال ةيفان ةادأ :: ال : :نيرفاكلا بحي ال ©

 : : نيرفاكلا . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ل رعاقلاو ةمضلاب عوفرم

 نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم
 عفر لحم يف «نيرفاكلا بحي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 . 4ناا) رح

 59 1ع لد ل 1 2 ل

 56 و1 مع لاو مهرب لاَ وحول و مدا يطعم ال ء ”

 (نِإ) مسا : ةلالحلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا ْنِإ ©

 ةحتتفلاب ميظعتلل بوصنم

 : .لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا. حتفلا .ىلع ينبم ضام لعف : ىفطصا ©

 لعافلاو لعفلا نم «ىفطصالا ةلجو . اوه : هريدقت ازاوخل هيف :رتتسم ريسض

 8 «نإ» ريخ ل يف
1 

 1 نم عونم منأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: مدأ : احونو مدا ©

 هد ع8



 مسالا فرصو هلثم بوصنم «مدآ» ىلع واولاب فوطعم : ًاحونو . فرضلا

 . نكاس هطس وأ يثالث هنأل

 فوطعم مسإ .: لآ . فطع فرح : واولا: نارمع لاو ميهاربا لاو .٠

 رورجم هيلا فاضم : ميهاربا . فاضم وهو ةحتفلاب هلثم بوصنم (مدا» ىلع

 بارعإ برعت : نارمع لآو فرصلا نم عونمب هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب

 . «ميهاربا لآو)

 عمجب قحلم هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو رورجتو راج : نيملاعلا ىلع ©

 رورجملاو راجللاو د رفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاسلا ركذملا

 ع ير 0
 56 2 يس هّأو ضب بصب ةنرد

 زوجي الو ةحتفلاب بوصنم هدعب هيلع ةفوطعملا ءاسالاو «حون» نم لدب : ةيرذ ©

 «حون» نم ًالاح نوكت نأ زوجيو . ةيرذب سيل هنأل 'مدآ" نم الدب نوكي نأ

 . هذعب ءامسالا نمو

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب نم اهضعب ©:

 . ةيرذل ةفص بصن يف ةيمسالا ةلمجلاو . نئاك 1 هريدقت فوذحم

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : واولا : ميلع عيمس لاو ©

 نأل ِنائ ربخ : ميلع . ةمضلاب عوفرم ربخ : عيمس . ةمضلاب ميظعتلل
 . ةمضلاب ًاعرفرم عيمسل ًاتعن نوكي نا زوجيو

 0 لا 00 ودعم

 هيعملاتنأ كنإ مز منار ووطب فام كل ثري نإ ترن رتع تاما لاقذإ "0

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ْذِإ : نارمع ةأرما تلاق نإ ©

 بغا



 .٠ ركذا هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم بصن لحم :يف مِسِإ وأ «نيح١ ىنعمب

 تكرح ةئكابسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق

 فاضم ::نارمع .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةأرمأ . نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب

 تلاق» ةلمجو فرصلا نم عونمم مسإ هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب رورجم هيلا
 : ةفاضالاب رج لحم قف («ةأرما

 .ملكتلا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ةفوذحم ءادن ةاداب ىدانم : بر ©

 . يف لصتم ريمض ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو ةفوذحملا

 لوقم - هب لوعفم بضن لحم يف اهالت امو ؛ّير» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم

 . ىدانملاب ءافتكا ءايال تفذحو - ير اي : ريدقتلا لوقلا

 لصتلم يمض : ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كل ترذث ّينإ ©
 .هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : : م .1نإ# مسا بصن لحم يف

 ش قلعتم رورو راج : ل ةلمجو . لعاف

 ةلمجو . اللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريميض : فاكلاو ترذنب
 ' . ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو «كل ترذن ّيإ)

 وكنا لع ينم ؛يذلا ىنمب لرصرم مسا : ام : ًارّرحم يثطب يف ام ©

 .ورجنملاو زاجلاو . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتتم ريمسغ

 لحم: أل لؤصوملا ةلص ةرقتسا» ةلمجو «رقشسال هريدقت فوذحم لعفب قلعتم

 . «ًاقتعم» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم "ام) نم لاح : 1 ًاررحم .امل

 ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف لبقت . ةيفائثتسا : ءافلا : ىنم ليقتف ©

 ' فرج : نم «ينم» و تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا

 نمي رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو رج
 : هلبق أم نأل ًاراصتخا «لبقت» لوعفم فذحو . لبقتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . هيلع لدي

 دما



 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . لعفلاب هيشم ديكرتو بصن فرح : تنأ كنإ ©

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :تنأ «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 . «كنإ) يف «فاكلا) ريمضلل ديكوت بصن لحم يف 1

 ربخ : ميلعلا . ةمضلاب عوفرم «ْنإ) ربخ : عيمسلا : ميلعلا عيمسلا ©

 2 هه 0-0

 ٌرَكَلاَنَبلَو ٌتَعَصَواَب غال هنو زر كل نانو 1 ١

 هه ريل طيقلَنَيَرْدََكب اسي فوم

 ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا . ةيفانئتسا : ءافلا : اًملف ©:

 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 «اه» و هنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اهتعضو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف . «اهتعضو» ةلمجو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 لحب ال مزاج ريغ طرش باوج «تلاق «ةلمجو «تعضو» بارعإ برعت : تلاق ©

 . بارعإلا نم امل :

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فوذحم ءادن ةادأب ىدانم : يمر ©

 ةفوذحملا ءايلا ىلع هلاد ةرسكلا تيقبو . يبر اي :ريدقتلا .ًاراصتخا ةفوذحملا
 لعفو «ّير» ةلمجو . ميظعتلاو ةيانعلل ىدأنملاب ءافتكا ءادنلا فرخ فذحو

 ٠ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف يبر يدانأ يأ فوذحملا ءادنلا .

 ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ىثنأ اهتعضو ىنإ ©

 ضام لعف : :اهتعضو .؛ْنإ» مسإ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و لعاف عفر لحم يف مضلا

 تر



 / : يثنأ 6نإ» ربخ عفر لح يف 'اهتعضو» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن
 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «اهتعضو) يف (اه) ريمضلا لاح

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيضارتعا : واولا : ملعأ هللاو ©

 اهإلت امو ؟ملعأ هللا» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم ادتبملا ربخ : ملعأ . ةمضفلاب

 0 . اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمج

 نيم يذلا نحب لوصوم مس ام . رج فرح : ءابلا: تعضو امي ©

 . ملعأب.قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلابب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 1 71 تعفو ءيش يأب يأ . نآشلا بيجع اعوضرم ينعي ١ تبرعأ

 | نسق نضام لعق 1 سيل ٠ ةيفانتتسا : والا : ىتنالاك ركذلا سيلو ©

 / : افاكلا : ىثنالاك . ةمضلاب عوفرم «سيل١ مسإ .: ركذلا . حتفلا ىلع ينبم

 ' فاضم : ىثنألا «سيلل ريخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثما ىنعمب مسإ

 . هيبشت رج فرح فاكلا نوكت وأ فلألا ىلع ةردقلا ةرسكلاب رورجم هيلأ

 . فوذحملا 0 ريخيب ًاقلعتم رورزجمو راج (ىثنالاك» نوكيف

 .ديكوتو بصن فرح : نإ .فطع فرح :واولا : ميرم اهتيمس ينإو ©

 : اهتيبس ه3 مسإ بصن لح يف نوكسلا لع بم لصتم يعلم : هاي

 ! ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 | لحت ايف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و . لعاف' عفر لحم يف لضتم
 , نوني مو © ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ميرم . لوأ هب لوعفم بصن

 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل
 «َنإ؛ ىلع واولا فطعلا فرحب ةفوطعم : اهذيعأ ينإ : كب اهذيعأ ىنإو ©«

 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : ذيعأ : لعافو اهنارعغإ برعتو اهتعضو

 ْ ا كب '. انأ

 ' فوطعم مسإ : ةيرف ةفطاع : و ! : ميحرلا ناطنشلا نم اهتيرذو ©

 0 ا ع بوصنم «اهذيعأ» يف «اه» ىلع '

 ' . اهذيعأب قلعتم رورجبو راج ناطيشلا نم . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا

 . ةرسكلاب ةرورجم ناطيشلل ةفص لوعفم ىنغمب ليعف : ميجرلا

 سة



 َلمَمالف نكتاَهدكو سآت نَسَح لبق أهبراهلمت ١"
 0 د رار هرم

 دعوه كلم اذه 1 انام راَكَدنِعَدَحَو بَل سوال و 0000 2201 2 ا 2 هم 201 م ا
 و م

 ِتاَسحَِْع اسكن مقرب هَهاَنِإ هَ

 و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لبقت . ةيفانكسا : ءافلا : اهير اهليقتف ©:

 : اهبر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه)

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و ةمضلاب عوفرم لعاف
 . ةفاضالاب 0

 رورجي لوبقل ةفص : نسح . لّبقتب قلعتم رورحمو راج : نسح لويقم ©

 . ةرسكلاب

 . اهبارعإ برعتو «اهلبقت» ىلع ةفوطعم : اهتبنأ . ةفطاع : واولا : اهقينأو ©

 . اوه) هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو

 «تابنإ) نع بئان وهو ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : أتابن : ًائسح ًاتاين ©
 ةبوصنم : ًاتابنل - تعن  ةفص : ًااسح . لعفلا ظفل ريغ ىلع ردصم هنأل

 . ةحتفلاب هلثم

 : هلعافو (اهلبقت» ىلع ةفوطعم : اهلفك . ةفطاع واولا : ايركز اهلفكو ©

 بوصنم ِنأث هب لوعفم : ايركز . هللا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحئفلاب

 ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا : لك : امركز اهملع لخد املك ©:
 «اهيلع لخد امو ام» ةلمجو ةيردصم :ام . طرشلا باوج هبشب قلعتم ا

 قلعتم رورجمو راج : اهيلع . اهل لحم ال يفرح لوصوم ةلص : لخدو

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ايركز ١ لخدب

 ب 486ه



 'لعف : دجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دجسلا يأ : دجو بارحملا ©

 | ةلمجوإ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 0 . اهل لحم ال طرشلا باول ةهبشم (دجو)

 «اهدو فاضم وهو دجوب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : اهدئع ©
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ضام لعف : لاق . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًامانعط يأ : لاق ًاقزر ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم

 ' لحم ف مضلا ىلع ينبم ملع درفم ىدانم : ميرم . ءادن ةادأ : اي: ميرم اي ©

 بصن لحم يف فوذحملا ءادنلا لعف نم اهالت امو «ميرم اي» ةلمجو . بصن

 هنأل .«(ًاقزر» نم ًالاح ؛اهدنعا نوكي نأ زوجيو .  لوقلا لوقم هب لوغفم
 . هنم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 فزظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :'ىنأ : اذه كل ىَّنأ ©

 [رورجتو رابج : كل . فوذحم مدقم ربخب قلعتم نيأ نم : ىنعمب ناكم

 ' نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ . هيبنتلل : اه : اذه :اضيأ ربخلاب قلعتم

 ْ . قزرلا ىلا ةراشالاو رخؤم أدتبم غفر لحم يف

 اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانثلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لصف : تلاق ©

 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 :ريمض :وه. «لوقلا لوقم» هب لوعفم يصن لحم يف ةلمجلا : هللا دنع نم وه ©
 ' ظفل هللا .رورجيو راج :دنع نم .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 نم ةلمجلا هبشو .ةرسكلا :رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا

 . "«نكاك» هريدقت أدتبملل فوذحم ريخب قلعتم (هللإ دنع نم» رورجملاو راجلا

 . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : قزري هللا نإ ©
 : ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قزري . ةحتفلاب بوضنم «نإ) مسا : هللا

 ! لحم يف «قزري» ةيلعفلا ةلمجلاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسبم ريمض : هلعافو
 . «نإ) ربخ عفر

 د 6ك



 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم : ءاشي نم ©

 ةلص : لعافلاو لعفلا نم ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًانوج هيف رتتسم

 8 فوذحم (ءاشيلا لوعفمو امل لمع ال لوصوملا

 . نيرشعلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : باسح ريغي ©

2 200 0 0 

 8: اعلا يسلب كَل نم بن و1 َيكم "لا
 : هلصأو . اعدب قلعتم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : كلاثه ©

 دعبلل : ماللا «دنع» فرظلاك نامزلا ىلا ريشي لاجملا اذه يو ناكم فرظ

 . باطخ فرح : فاكلاو

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اعد : هّنر انركز اعد ©

 : هبر . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ايركز . رذعتلل

 لم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . هيلا فاضم رج

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو.. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 .اوه

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم اي) ةقوذحم ءادن ةادأب فاضم ىدانم : بر ©
 ةبسانملا ءايلا ةكرحب لحملا لاغتشا اهزوهظ نم عنم ةفوذحملا ملكتملا ءاي

 ءادنلا لعف عم «ٌبر» ةلمجو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو

 . «لوقلا لوقم١ هب لوعفم بصن لحم يف فوذحملا

 .نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعدو عرضت لعف : كتدل نم ىل به ©
 قلعتم رورحمو راج : يل . «تنأ» هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ندل . رج فرح : نم . بهب

 لصتم ريمض : فاكلاو . كدنع نم : ىنعمب . بهب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لعالم



 ةيرذل ةفص. : ةبيط : ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةيرذ : ةيمط ةيرذ ©

 .ًاقلعتم «كنذل نما رورجملاو راجلا نوكي نأ لمتحيو 8 ةحنتفلاب اهلثم ةيوصنم

 ٍ . اهنم ًالاح حبصاف اهيلع مدق (ةيرذا نم ةفوذحم ةفصب

 'ريمبم : فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءاعدلا عبفسا كنإ ©

 'عوفزم اهريخ : عيمس 4نا) مسا بصن لحم يف حتففلا' ىلع ينبم لصتم

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : ءاعدلا . ةمضلاب

 000 1 0000 يي 2000 5 رو -

 ان خكري هنأ اؤا لصين أَموهو ةكارلا هتاف 9

 -- 88  َِسِلَضاَئاَّيَيَواَبوَصَح -00-

 !حتفلا ىلع يتبم يضام لعف : هتدان . ةيفانئتسا : ءافلا“: ةكئالملا هتدائف ©

 ىنبم ؛لصتم ريمض : ءاهلاو ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . مدقم هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع

 يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيلاح : واولا : مّئاق وهو ©
 يف مئاق وها ةلمحو . :ةمضلاب عوفرم أدتبملا ر ,سخ : مئاق.. أدتبم عفر لح

 . هتدان يف ءاحلا نم لاح بصن لح

 اءابلأ لع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لص : :بارجملا يف يىلصي ©

 :راج' ” بازحملا يف 5 وه : هريدقت ًازاوج هيف ر ةتسم ريمض : لعافلاو لقشلل

 يف ريضلا نم لاح بصن لمع يف «ّلصيا ةلجو ١ ٍيلصيب قلعتم رورجمو

 . مئاقل ةفص عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو ؛مئاقا

 !هب لوؤعفم.بصن لحم يف اهالت امو ؛هللا نأ» ةلمجو :: اللا نأب يأ : هللا ْنأ ©
 ! هبشم' ديكوتو بصن فرح : نأ . لوقلا نم عون ءادنلا نأل «لوقلا لوقم»

 .ةعورتمل «هللا ْنأ» ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم "ناد مسأ : هللا لعفلاب

 . بارعإلا نم اهل لم! ال ةيريسفت ضفاخلا

 وج يق تتسم ويعم لطالب ةمسفلاب عيفرس عباستس لعف كرشيب ©

 تلال



 . هنا" ريخ عفر لحم يف هك اردو ةيلعفلا ةليشلاو

 ىلع ةردقملا ةرسكلا مسإلا رج ةمالعو كرشبيب قلعتم رورجيو راج : يحيب ©

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم : وهو . رذعتلل فلألا ْ

 رورجمو راج : ةملكب ةحتفلاب بوصنم «يحي) نم لاح : ةملكي ًاقدصم ©

 . ًاقدصمب قلعتم

 ًاقدصم يأ . ةملك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :؛ هللا نم ©

 .  نروسيعل

 «ًاقدصما ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءامسأ : ًايبنو اروصحو ًاديسو ©

 . ةرسكلاب هلثم ةيوصنم

 مسالا رج ةمالعو . ًايبنل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيحلاصلا نم ©:

 . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 هلآَحإدكلاَِفاَعََأ أحقر ريس تلبدَمو هلع لنْ ايم 6

 هه ءاَشاَم أمَعَعَي

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم نيام لعش ١ لاق : بر لاق ©

 ايا هريدقتو ةفوذحم ءادن ةادأب فاضم ىدانه : . وه ! هريدقت ًانارج

 ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع دعا | ةحتفلاب بوصنم «بر

 ءادنلا لعفو «بر» ةلمجو . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض : ةفوذحملا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف فوذحملا

 ىلع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ : نوكي ىنأ ©

 عراضم لعف : نوكي «نوكي» ربخب قلعتم «نيأ نم» ىنعمب ةيناكملا ةيفرظلا

 يناثلا بصنيو اهمسا ىمسيو لوألا عفري صقان لعف وهو ةمضلاب عوفرم

 . اهريخ ىمسيو

 -ةةاد



 رخؤم !نوكي" مسا : مالغ «نوكي» ربخب قلعتم رورجبو راج : يل : مالغ يل ©

 ! «مالغا نوكيف ًامات ًاعراضم ًالعف «نوكي» نوكت نأ زرجيو . ةمضلاب عوفرم

 ثدحي فيك : ىنعمب مالغ نم لاحب ًاقلعتم «يلا رورجملاو راجلاو هلعاف

 ا . يل مالغ
 لغف:: ينغلب . قيقحت فرح : دق . ةيلاح : واولا : ربكلا يتغلب دقو ©

 . لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو . ةياقولا نون نونلاو حتففلا ىلع ينبم ضام

 : ينغلب دق» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ربكلا . مدقم هب لوعفم بصن

 ْ . لاح: بصن لحم يف (ربكلا
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : يتأرما . ةفطاع : واولا : رقاع يقأرمأو ©

 ؛ : ءايلاو .ةبساتملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام
 ' ةلمجو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : رقاع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . لاح بصن لحم يف.؛ربكلا ينغلب» ىلع ةفوطعم .«رقاع يأرما»

 : هزيدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 ْ | .وه
 : كلذك- لوقلا لوقم هب لوعنم بصن لحم يف ةلمجلا : لعفي هللا كلذك ©

 : رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . هيبشتلل رج فرح : فاكلا

 , قلعتم روزجملاو راجلاو . باطخ فرح : فاكلاو .دعببلل : ماللا .فاكلاب
 .ةمنضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .كلذك العف لعفي: يأ . قلطم لوعفمب

 .وه هريدقت هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعفي

 . . ًالوعفم فاكلا نوكت نأ زرجيو . ًادتيملل ربخ عفر لحم يف !لعفيا ةلمجو
 ىنعُمب سا .فاكلا نوكت نأ زوجيو ًاراصتخنا «ءاشي» لوعفم فذخو لعفيب

 : نوت وأ ...هربخ ةلالجلا ظفلو ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم#
 ا .هل ةقص وأ ةفوذحم قلطم لوعفمل ةفص:ابصن لحم يف فاكلا

 : بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم :مسا : ام : ءاشي ام ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :: ءاشي .هب لوعفم

 . لوصوملا ةلص ؛ءاشيا ةلمجو .: وه : هريدقت ًازاوج



 طآ مهتم سان

 كيور زمر كروب هم سَ "نها كيلي رجلي, ٠

 © ركل سواك

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : بر لاق : ةيآ ىف لعجا ّبر لاق ©

 رتتسم ريمض : لعافلاو .نوكسلا ىلع ينبم بلط هغيصب ءاعد لعف :لعجا

 لوعفم : ةيآ . لعجاب قلعتم رورحيو راج : يل .تنأ : هريدقت ًابرجو هيف

 .هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو بر» ةلمجو . ةحتفلاب بوضنم هب

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 1 . وه

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةمضلاب عوفرم ًادتبم : كتيآ © '

 لوقم - هب لوعفم بصن لح يف «اهالت امو كتيآ» ةلمجو . هيلا فاضم رج

 نوكيف نيلوعفمل ىدعتت ةروريصلا لاعفأ نم «لعجا» نوكت نأ زوجيو  لوقلا

 . ًايناث ًالوعفم بصن لحم يف «يلا رورجملاو راجلا

 ال ةيفان : ال . بصنو يردصم فرح : نأ : اهلصأ : سانلا ملكت الأ ©

 : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ملكت .اه لمع

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ةلمحو «كتيآ» ًادتبملا ريخ مفر لحم يف : : اهالت امو نأ نم لوؤملا ردصملاو

 ال لحم ال «نأ» ةلص «سانلا ملكت»

 وهو ةحتفلاب بوصنم ملكتب قلعتم نامزلا فرظ نع بئان : مايأ ةثالث ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مايأ . فاضم

 نأ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم الاب ىنتسم : ارمي . ءانثتسا ةادأ : ًازمر ل

 ىلع ينبم رمأ لعف : ركذا . فطع فرح : واولا : ًاريثك كير ركذاو ©
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 لوعفم : كبر . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا

 ! يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : : فاكلاو . ةحتفلاب ميظعتلا ىلع بوصنم هب

 | :ريدقتلاو ةحتفلاب بوصتم قلطم لوعفم بئان : ًاريثك .ةفاضالاب رج لم
 . ًاريثك ًاركذ كبر ركذا

 ٠ اينارعإ + برعتو ةركذا# ىلع واولاب ةفوطعم : راكبإلاو يشعلا» حيسو ©

 . ١ . اهبارعإ بزعتو (« يعلاب»

 0000 000 كذاب ذو 3

 يدا

 ةأرما تلاق ذا» ىلع اهدعب ام . ةفطاع : وارلا : ةكئالملا تلاق ناو ©

 ' فوذحم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ .«نارمع

 ؛ ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق . ركذا : هريدقت
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا
 . اذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «:ةكئالمللا تلاق» ةلمجو

 ' لجم يف مضلا ىلع ينبم درفم ملع ىدانم : ميرم .٠ ءاذن ةادأ : اي: ميرم اي ©

 .«لوقلا :لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف (اهدعي امو ميلرم ايدل ةلجو بصن

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: كافطصا للا نإ ©
 ةحتفلا لع نيم نيئام لف :لافطسا ٠ ةحتناب ميلا بوصنم نإ مس

 | وي هريدقت ًالوج هيف رثثسم د ممض :' لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ةلمحلا ةلهمحل ب لوم بصت لح يف كلا لع يب لصتم ريس ١ اكل

 ( نإ» ربخ عفر لحم يف «كافطضا» ةيلعفلا

 ىلوألا «كافطصا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم :: كافطصاو كرّهطو ©

 , اهبارعإ نابرعتو

 دل م5



 هيلا فاضم : نيملاعلا .كافطصاب قلعتم رورجو راج : نيملاعلا ءاسن ىلع ©
 . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم

 * نيكي اوىدك أ كبل وفا ةزمو 0
 0 : ميرم . ءادن ةادأ : يتنقا مكرم اب ©

 نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : يتنقا . بصن لحم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةسمخلا لاعفالا

 ريمض فاكلاو يتنقاب قلعتم رورجمو راج : يعكراو يدجساو كترل ©

 يدجساو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم  ةبطاخملا ريمض  لصتم
 . اهبارعإ نايرعتو «يتنقا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : يعكراو

 عامتتجالا ىلع لدي ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيعكارلا عم ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم . نيعكارلا عم يعكراب قلعتم ةبحاصملاو

 . درفملا يف ةكرحلا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج

 50 ص 0000
 وعلي ْدِإ مهل 0 كلف

 5 توق ف مسرع منو همم 95 يدا تأ

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: بيغلا ءاينأ نم كلذ ©

 ريخب قلعتم رورجبو راج ءابنأ نم . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ًأدتبم

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :بيغلا .«هيحون) ةيلعفلا ةلمحلا «كلذ»

 وأ نأشلا هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «كلذ» نوكي نأ زوجيو . ةرسكلا هرج

 لاحب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ًانايب ؛ نم» رجلا فرح نوكيف كلذ رمالا

 . بيغلا ءابنأ نم هنوك لاح : ريدقتلا . ةراشالا مسا نم ةفوذحم

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيحون ©

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . 0 نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . «كلذ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لح

 ل مال



 ,يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض  لصتم ريمض .فاكلاو رج فرح : كيلإ ©

 : . هيحونب قلعتم رورجملاو زاجلاو . ىلإب رج لحم

 .صقان ضام لعف تنك .اهل لمع ال ةيفان :ام .ةيفانتسا : واولا : تنك امو ©

 ينبم .لصتم .ريمض ءاتلاو كرحنم لا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . «ناك» مسا عفر لحي يف حتفلا ىلع
 ريم امها و . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصتم "ناكم.فرظ : مهيدل ©

 «ناك» ريخبب قلعتم (مهي يدلا ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 بلا بصن ةمالعو . مهدنع يأ . مهيدل ًارضاح : ريدقتلا . فوذحملا
 . رذعتلل ةردقملا ةحتفلا

 قلغتس بصن لل يف نوكسلا ىلع ينبس ناسي فرط : مهمالقأ نوقلي ذإ ©
 أ واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوقلي .ًاضيأ فوذحملا «ناك» ربخب
 و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مالقأ . لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض

 ' لحب يف 'مهمالقأ نوقلي» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم :يف نييئاغلا ريمض ؛ مه»

 نييفاغلا ريم «مه» و . ةمضلاب عوفرم ماهفتسا مسا ::ميرم لفكي مهّنأ ©
  لعافلاو .  :ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لفكي . ةفاضالاب رج لحم يف
 . « ّيأ» ربخ عفر لحم يف «لفكي» ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ْ . ةجتفلاي بوصنم هب لوعفم : ميرم
 مهيدل تنك ام١ ىلع واولاب ةفرطعم :: نومصتخي نإ مهيدل تنك امو ©

 .. اهبارغإ برعتو «نوقلي ذا

 عييلأقتآة نيو كس 2 يف ِ 1 مه

 عه نس ا يجو را رم بأى سيع

 . ةيئاثلا ةميركلا ةيآلا يف اهارعإ قبس : هللا ْنِإ ميرم اي ةكئالملا تلاق نإ ©

 . نيعبرألاو
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 ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دلوب يأ : ةملكب كرشيبب ©

 ىلع ينبم - ةبطاخملا - لصتم ريمض : فاكلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 . « نا : ربخ عفر لح يف «كرشبي) ةلجو هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا

 . كرشبيب قلغتم رورجمو راج : ةملكب

 : همسا «ةملكا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورو راج : حيسملا همسا هنم ©

 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض : ءاطاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 يف حيسملا همسا : ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : حيسمملا

 . ةملكل - تعن  ةفص رج لح

 عرفرم «حيسملا» ىلع نايب فطع وأ «حيسملا» نم لدب : ميرم نبا ىسيع ©

 : هريدقت فوذحم أدتبمل ًاررخ اهءارعإ زوجيو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 :ميرم . نبا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وأ « ىسيع» نم لدب : نبا . وه

 هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةيملعلل فرصلا نم عونمت

 ةركن رهو ؛دلو نم يأ «ةملك) ىنعم نم لاح : ايندلا يف ًاهيجو ىلا

 ًاهيجوب قلعتم رورجبو راج : ايندلا يف . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم . ةفوصوم
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 ىلع فوطعم مسا : ةرخآلا . ةفطاع : واولا : نيبرقملا نمو ةرخآلاو ©

 ىلع واولاب فوطعم رورجمو راج : نيبرقملا نمو ةرسكلاب اهلثم رورحي « اينبلا»
 ابرقم يأ (دلوا وهو !ةملك» ىنعم نم فوذحم لاحب هقلعت ةجيتن «ًاهيجو»

 نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو . نيبرقملا نم

 . هتكرحو درفملا مسالا نيونت

 ١ َنِدِلَضاَو اليكو ديلا سانا ملكيو ؟ ©
 © ةمضلاب عرفرم عرابضم لعف : ملكي : ةفطاع : واولا: سانذلا ملكيبو

 بوصنم هب لوعفم : سانلا .«وه» هريدقت.ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
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 ل سلا ل سن لع لكل عب اعلا

 وهو مهملكي ىنعمب «ملكي» لعاف نم لاحب قلعتم رورجيو راج : دهملا خادل
 1 . لفطلا شارف .يف ًاريغص يأ دهملا

 ,ردقملا: لاخلا ىلع وأ )2 ًاهيجو) ىلع فوطعم : داهك ةفطاع : واولا : داهكو ©

 : ' ةنوثملا ةحتفلاب :بوصنم . ٌدلهكو ًالفط يا «دهملا يف) رورجملاو راجلا يف

 ؛قلعتم رورجيو راج : نيحلاصلا نم . ةفطاع : واولا : نيحلاصلا نمو ©
 ؛عمج هلال ءايلا : مسالا رج ةمالعو ' ًاهيجو» ىلع فوطعم فوذح لاحب
 1 !يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو نيح اصلا نم اح اصو يئا . ماس ركذم

 : . درفملا مسالا

 . اهم آمن اكل ةةبىتسيراو اول نون رَلَك 0

2201 
 .لعاقتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات :' ءاقلاو . حتفلا ىلع ينبم صضام لعف : تلاق ©

 ا . يه هريدتت ازاوج هيف راتسم ريمض
 | ءاي ,لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ؛اي» ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر «©

 , هيلا فاضم رج لحم .يف لصتم ريمض : ءايلاو ٠ ًاراصتمغا ةفوذحملا ملكتملا'
  ةرسكلاو - لوقلا لوقم هب 'لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو بر» ةلمحو

 1 .٠ ةفوؤذحملا ءايلا ىلع ةلاد

 . ىلع ينبم ماهفتسا مسا وهو . نيأ نمو فيك يأ: دلو يل نوكي ىنأ ©

 ' لعف .: نوكي «نوكيا ربخب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 ' «نوكيا ربخب قلعتم رورجمو راج : يل . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم

 ٌرخآو اهرب مدق .ةمضلاب عوفرم نوكي مسا :دلو .بصن لحم ين ةفوذحملا
 ْ . اهمسا
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 بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيلاح : واولا : لاق رشي ينسسمي ملو ©

 نون نونلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : ينسسمي

 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا

 زوجيو . لاح بصن لحم يف «ينسسمي مل» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : رشب
 اقلعتم «يل) رورجملاو راجلاو هلعاف «دلو» و امات العف ؛«نوكي# نوكت نا

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . نوكيب
 . وه هريدقت

 : فاكلا .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : هللا كلذك ©

 ةراشا مسا «اذه و . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا

 فرح : فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لمع يف نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف فاكلا نوكت وأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخ : هللا . باطخ

 : ريدقتلا . هل ةفص وأ  قلطملا لوعفملا - فوذحملا ردصملا نع ةبئان بصن

 . كلذ لثم ًاقلخ هللا قلخي

 :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : قلخي ©

 بارعإ زوجيو . لاح بصن لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةيلعفلا ةلمجملاو وه
 رورجملاو راجملاو . هب ارورجم (سا 4 اذ » و رج فرح « كلذك : يف فاكلا

 هذه يفو . كلذك ًاقلخ ءاشي ام قلخي : هريدقت فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم

 لم يف قلخيا ةيلعفلا ةلمجلاو .ةمضلاب اعوفرم أدتبم ةلالجلا ظفل نوكي ةلاحلا

 ..أدتبملل ًاريخ عفر

 بصن لم يف «يذلا» ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مساام: ءاشبي ام ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . هب ليعفم

 . لوصوملا "اص ! ءاشياا ةلمجو وه هريدقت ازاوج

 .نوكسلا ىلع ينبم طرشلا ىنعم نمضتم نامز فرظ : اذا: ًارمأ ىضق اذإ .٠

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىضق

 ىضق» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارمأ .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . ةفاضالاب رج لحم يف «ارمأ

 د الاد



 . ةفوفكمو ةفاك : امنا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : هل لوقي امئإف ©

 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لوقي» ةلمحو « ءاشي » بارعإ برعت :لوقي

 0 . لوقيب قلعتم روزجمو راج : هل . هل

 هيف رثتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف:: نك : نوكيف نك ©
 «لوقي» ىلع فوطعم مات عراضم لعف : نوكيف . تنأ : هريدقت ًابوجو

 , بصن لحم يف «(نوكيف نك» ةلمحو . 4 ءاشي) بارعإ برعت «نوكي » ةلمحو

 0 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 #©© . ليج ةرولاوََ د بلا ينو 0000
 ١ :لعاقلاو ..ةمضلاب عوفرم عراضم لمف :هملعي .ةيفانتتسا : وارلا : هملعيو ©

 ؛ يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 | ىلع ةفوطعم هملعياو ةفطاع واولا نوكت نا زوجيو لوأ هب :لوعفم بصن لحم

 ' ةيآلا يف (أ اهيجو» ىلع وأ نيعبرالاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف «كرشييا

 . ةقباسل ةميركلا ةيآلا يف «قلخي» ىلع وأ .اهسفن

 ناث هب لوعفم : باتكلا : ليجنالاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا ©

 ٍ فطبلا < تاواوب ةفوطعم ءامسأ ليجنالاو ةاروتلاو ةمكحلاو .اةحتفلاب بوصنم

 ىلع . ةحتفلاب هلثم .ةيوصنم .«باتكلا)

 ٠ مككؤلذل لأ ئةو هن 44
 اعرثأت هآيذإب ار طنقدف هفوة مطلة هك لاَ

 واسباب 0 و همُسخْلآ

 36 نصوم 3 نم بكل! كو واو

 ! لعفل ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالوسر . فطع فرح : واولا : ًالوسرو ©
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 ةمكحلاو باتكلا هملعيو ىنعمب ًالاح' نوكت وأ . هلعجيو هريدقت فوذحم

 . لاخلا عضوم يف ردصم يأ .. ًالوسر تلسرأ . لوقيو

 ةمالعو «ًالوسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ليئارسا ىنب ىلإ«
 هيلا فاضم : ليئارسا . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا . مسالا رج

 . فرصلا نم عونمم هّنأل ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم

 ريمض : ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مكتئج دق ّينأ ©
 . قيقحت فرح :دق « نأ ١ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ريمض :ءاتلا .ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :مكتنج

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . ةيلعفلا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضضلا
 ريخ عفر لحم يف : اهدعب امو «ْنأ» و «نأ) ربخ عفر لح يف 'مكتنج دق»

 . وه هريدقت فوذحم أدتبم

 لعاف نم فوذحم لاحب وأ تئجب قلعتم رورجيو راج : مكبر نم ةيآب ©
 تئجب قلعتم رورجمو راج : مكبر نم ةزجعمب يأ ةيآب ًاجنحم :ريدقتب (ءاجل

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . «ةيآ» نم ةفوذحم ةفصب وأ

 . عمجلا ةمالع ميملا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قلخأ . اهبارعإ قبس : نأ : مكل قلخأ ينأ ©

 ربخ عفر لحم يف «قلخأ» ةلمجو انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ينأ يه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف «مكل قلخأ نأ ١ ةلمحو (نأ»

 يف لصتم ريمض : فاكلاو قلخأب قلعتم رورجمو راج : مكل . مكل قلخأ

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ماللاب رج لع

 فرح : فاكلا . قلخأب قلعتم رورحمو راج : ريطلا ةئيهك نيطلا نم ©

 رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو فاكلاب رورجم مسا : ةئيه .هبشتو رج

 . ةئيهك ةنئاك . ةئيه : هريدقت فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمل ةفصب قلعتم

 لوعفمل ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب (سا فاكلا نوكت وأ

 هو



 اهيلا فاضم : ريطلا . ريطلا ةئيه لثم ةئيه : هريدقت فوذحم ردضم. قلطم

 . ةرسكلاب رورجم

 راج: هيف .اهبارعإ برعتو «قلخأ» ىلع ءافلاب ةفرطعم : نوكيف هيف خفناف ©

 ,صقان .عراشم لعف : نوكي . فطع فرح .: .ءافلاو . خفنأب قلعتم رورحبو

 . لقتنيف ىنعمب ًالاح ؛ ًازيط» نوكي ًامات ًالعف :برعأ اذإو ةمضلاب عوفرم

 :قلعتم رورجبو راج : نذإب . ةحتفلاب بوصنم «نوكي» ربح : هللا نذإب اريط ©

 : .. ةرسكلاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم : هللا . نوكيب

 ' اهب لوعفم : همكألا .4خفنا» بارعإ برعت : ضربألاو همكألا ءىربأو ©
 . (ةمكألا» ىلع واولاب فوطعم : صرربألاو . ةحتفلاب بوصنم

 ,«قلخأ» نع ةفوطعم : .يبحأ .ةفطاع :واولا : هللا نذإب ىتوملا يبحأو ©

 : ىتوملا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعشفلاو اهبارعإ برعت

 قبس : هللا نذإب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 0 1 .. اهمارعإ

 .. اهبارعإ برعتو «قلخأ» ىلع وارلإب ةفيطعم : نولكأت امي مكئدنأو ©
 ءابلا | روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض فاكلا

 راجلاو ءايلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصروم مسإ ؛امأ ورج فرح
 :لحملا بوصنم فوذحم ريمصض:لوصوملا ىلا دئاعلاو ءىينأب قلعتم رورجملاو

 ': نولكأت ..ةيردصم «ام» نؤكت نا زوجيو هنولكأت اب ريدقتلا هب لوعفم هنال

 ريمص واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هثال نونلا توسشب عوفرم عراضم لعف

 1 . لوصوملا ةلص 'نولكأت» ةلمجو . لعاف.عفر لحم يف لصتم

 'برعتو "نولكأت ام» ىلع واولاب ةفروطعم : مكتودب يف نورخدت امو ©

 أريمض فاكلاو «رخدت» لعفلاب قلعتم رورجمو راج :' مكتويب يف . اهارعإ

 . رج فرح يف لعفلاب هيشم ديكرتو بصن فرح: مكل ةدآل كلذ ق نإ ©

 !قلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم يف نركسلا ىلع ينم ةراشإ مسا : اذ

 تا



 ال ديكوتلا مال : ماللا : ةيآل .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا (ْنا» ربخب

 رورجيو راج : مكل . ةحتفلاب بوصنم رخؤم « نإ) مسإ : ةيأ . قلحنتلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ةيآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ىلع ينبم ضام لعف : متنك . ةمزاج طرش ةادأ : نإ : نينمؤم متنك ْنإ ©
 ريمض : ءاتلا . طرشلا لعف مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو 'ناك» مسإ عقر لحم يف مضلا لع ينبم لصعم
 نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نينموم
 . هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 را كج 00 اكل ل و :

 اون ٌءدطَر دارس رار ورَواَس كك نانئآيصنت ٠
 . ار هه امو أ 5

 #5  ِنوُعِطْأو أ اوتار نم

 يأ «ةيآب" قلعتملا ىلع ةفوطعم لاح : ًاقدصم . ةفطاع : واولا : ًاقدصمو ©

 نال يدي نيب ام قدصا ينأب ًاقطان مكتئج وأ . ًاتدصمو ةيآب ًاجتحم مكتنج

 .ةركن هنال نونملا حتفلاب بوصنم وهو .قطنلا ىنعم اههيف قدصملاو لوسرلا
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام . رج فرح ماللا : يدب نيب امل ©

 بوصنم ناكم فرظ : نيب .ًاقدصمب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 رورجم هيلا فاضم : يديب . رقتسا ةريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةيفرظلا ىلع

 نونلا تفذحو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو' . ىنثم هنال ءايلاب
 . ةفاضالل

 لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكل لحألو ةاروتلا نم ©
 لعف : لحأ رج فرح . ليلعتلا مال ماللا « ينايب رج فرح «نم»و «ام»

 ةحتفلا : هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 قلعتم رورجمو راج :مكل . انأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو لحأب

 باكا



 يذلا . ةحعفلاب بوصنم هب لوعفم : صضعب : : مكيلع مرح يذلا ضعب ©

 نضام لعف : مرح ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ

 .ًاناوج هيف رتتبسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ينبم. حتفلا ىلع ينبم

 . زوكذلا :عمج ةمالع ميملاو مرحب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص (مرحلا ةلمحو

 هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تئج .ةيقانكتسا : واولا : مكقتجو ©

 . .لغاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : .ءاتلا . ملكتملا ريمضب

 : ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتنم ريمسغ : فاكلا

 1 .. روكذلا عمج ةمالع

 وأ ةمالعب يأ رورجمو راخ : مكبر نم ةيآب ©
 . رورجم مسإ : مكبر نم .ةزجعم

 : مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةرسكلا رجلا ةمالعو نمب ميظعتلل

 «ةيآب) رورجملاو راجلاو '. روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 : نما 'روزجملاو راجلاو . ةيآب ًاجتحم مكتئج : هريدقت فوذحم لاحب قلعتم
 : | . ةيآل ةفوذحم ةفصب قلعتم «مكبر

 .انأل ,نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانتسا : ءافل اغلا : هللا اوقتاف

 : '.. ةحتلاب ميطعتلل برصنم هب لوعفم : ةلالجلا طفل هللا . ةقاف

 : برعتو «اوقتا» ىلع ةفوطعم :اوعيطأ : نوعيطأ .ةفطاغ :واولا : نوعيطأو ©

 ْ . هيلع ةلاد ةرسكلا تيقيو طل يف ًااصتخءايلا تفذح هب لوعفم

 ريك بياع وافل مك قرد َنِإ © ١
 إو مسا :ةلالخلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن افرح : نإ : هللا نإ©

 د ثآا



 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا ميظعتلل عوفرم «نإ) ربخ : بر : مكيرو يير ©

 ريمض : ءايلاو . ةبسانملا ءايلا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 فطع فرح واولا : مكبرو .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 لصتم ريمض : فاكلا . ةفاضالاب عوفرم «ّير» ىلع فوطعم مسإ : مكبر

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودبعا .ةيببس وأ ةيفانئتسا ءافلا : هوديعاف ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةسمخلا لاعفالا نم هعراضبم نأل

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ىلع ينبم ةراشا مسإ : اذ . هيبنتلل : اه : اذه : ميقتسم طارص اذه ©

 :ميقتسم . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :. طارص . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 . ةمضلاب عوفرم طارصل - تعن  ةفص

 3 رو
 هساراَصن ناكل مل إىراصأ نه نعل رشاد سيِع الكم

 © 2 دونما دهْفآوهَأر مَ

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةمزاج ريغ طرش ةادأ : أل . ةيفانكتسا : ءافلا : املف ©

 . «نيح١ ىنعمب ةينامزلا

 ينبم ضام لعف : ّسحأ . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلا : ىسيع ىسدحأ ©
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف ىسيع . حتفلا ىلع

 نال ّسحال ناث لوعفمب وأ سحأب قلعشم رورجبو راج : لاق رفكلا مهثم ©

 ًاقلعتم ؛مهنم# رورجملاو راجلا نوكي وأ . ملع وأ . دجو . نظ :هانعم
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . رفكلا نم ةقوذح لاحب
 . اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج 1لاق» ةلمجو وه هريدقت رتتسم

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا ىلا يراصنأ نم ©

 : يراصنأ . مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسإ :نم

 ذاك



 .اهرؤهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمطضلاب عوفرم رخؤم أادتيم
 ؛ ىلا. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكزحب لحملا لاغتشا

 !نوكي وأ ةبحاصملل : ىلاو . يراصنأب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هللا

 كولنم يف يل نيينعم يراطنأ نم : ىنعمب ةفوذحم لاخب ًاقلعتم رورجملاو راجلا
 ْ 1 : . هللا ىلا نيدلا

 'عوفزم لعاف : نويراوحلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نويراوحلا لاق ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 7: نخن .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحب يف ةلمجلا : هللا راصنأ نحن ©

 أدتبملا ربخ : راصنأ . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع يتيم لصفنم ريمض

 'ةفاضالاب ميظعتلل رورحم ةيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 !نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : انمآ : هللاب انمآ ©

 دورجتو راج : هللاب .لعاف عفر لحم ايف نوكشلا ىلع ينبم لصتمم ريمض ةاناو
 : رثبا ةمالعو . ءايلاب ميظعتلل رورحجم مسإ :'ةلالجلا ظفلو انماب قلعتم

 0 انمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةرسكلا

 .لع'ينبم نمأ لعف : دهشا . ةيفانئتسا : نوفلسم انأب دهشأو ©

 . انأ رج فرج :: ءابلا ( أ رق وجو دج حس عنخ هلعافو لوكا
 !ديكوتو بصن فرح نأ . ًافيفخت نينونلا ىدحإ تفذخ . ..اننأ : اهلصأ

 ا عسب رست لع يف ةوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض:!ان» و لعفلاب هبشم
 : نونلاو . ملاس ركذم عمج هلال واولاب عوفرم (نأ» ربخ : نوملسم

 رج لع يف ردصم ليوا هدب اه الا . درفلا يف ةكرشاو نونا نع

 . دهشاب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب

 'لصتم ريمض "انا و ةجتفلاب ةبوصنم ابر اي ىأ ةفوذحم ءادن ةاذاب ىذانم : :٠ اتير#



 . ةفاضالاب رج لح يف

 ريمض هانا و . نيملكتملا ريضمب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : انمآ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم
 «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : امو .نمآب قلعتم رورجبو راج : تلزنأ امي ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلزنأ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلاو . بطاخملا ريمضب هلاصتال

 ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لمم ال لوصوملا ةلص «تلزنأ» ةلمجو . لعاف

 . هتيصوأ امب يأ . هتلزنأ اب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بروصنم فوذحم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لمف : عبتا . ةفطاع : واولا : لوسرلا انعتتتاو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و نيملكتملا ريمضب هلاصتال
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوسرلا . لعاف

 ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : انبتكا : ةيفانكسا : ءافلا : ائيتكاف ©

 ريمض «ان» و . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 . هب لوعفم بضت لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 بصن لح يف انبتكاب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيدهاشلا عم ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيدهاشلا . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع !

 .هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا :هرج

 © نكنأب ها و 0:

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوركم . ةيفانئتسا : واولا : اوركمو ©

 أ اق فلو اك ب لح يف لسنا ياست : واول نيهافلا يب :

 . هناحبس هيلع لاحم ركملا ّْنأل هرييدت : هانعمف اهللا ركم»

 ظفل : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ركم . ةفطاع : راولا : هللا ركمو ©

 0 يطل يفرم لصف
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 ؛عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا : واولا : نيركاملا ريخ هللاو ©
 رورجم هيلا فاضم : نيركاملا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ . ةمضلاب ميظعتلل
 'نونلاو ٠ ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . نيربدملا ريخ ىنعملاو

 . درفملا مسالا نيونت نع ضوع

 ا 3-0 ِ
 رف كيذا نمد ٌمَهْطَمَوَلِ | كمواد وتم ١

 جم ع ةَمْسِفلا ولا اركب راد وطبع ندا لاَبَص 5 إف ظملاذلا ك1

 « َنْنِئَظ ونرش امِير حسد

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ : هللا لاق نإ ©
 أةيآلا يف هللا ركمب وأ نيركاملا ربخب.قلعتم وأ ؛ركذا» هريدقت فوذحم لعفل
 : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةقباسلا ةميركلا

 .اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف ؟هللا لاق» ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 . (ذإ) دعب

 : اي لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهالت امو ةلمجلا : ىسيع اي ©
 :فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ملع درفم ىدانم : ئسيع . ءادن ةادأ

 0 . فوذحملا ءادنلا لعفي بصن لحم يف رذعتلل

 أريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : كيفوتم ينإ ©
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نإ» ربح : كيفوتم . «نإ) مسا بصن لحم يف لصتم
 بِصن لحب 'يف.حتفلا لع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ١ لقشلل ءايلا ىلع

 : . ًافيفخت «يننإ) نون تفذحو فوتم» لغاقلا مس ال هب لوعفم

 ! (كيفوتما ىلع فطع يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : .كرهطمو ىلا كعفارو ©

 رورجيو راج : يلا . امهرخآ يف ناتمضلا اهعفر اتمالعو اهبارعإ نابرعتو
 ْ . عفارب قلعتم

 دة



 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف

 «كيفوتم» ىلع فوطعم :لعاج .ةفطاع :واولا : كوعبتا نيذلا لعاجوؤ ©'

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : كوعبتا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . اه لحم ال لوصوملا ةلض «كوعبتا» ةلمجو . هب لوعفم بصن

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لعاجب قلعتم ناكم فرظ : اورفك نيذلا قوف ©

 مسإ : نيذلا . فاضم وهو ةيناكملا ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم وأ بصن

 . اهبارعإ قبس : اورفك . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ءاهتنال رج فرح «ىلا» و. لعاجب قلعتم رورجمو راج : ةمايقلا مود ىلإ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . ةينامزلا ةياغلا ْ

 : ءايلا . رج فرح ىلا : يلا . فطع فرح : مئ : مكعجرم يلا مق ©:
 قلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم :ريمض

 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكحأ .فطع فرح : ءافلا : مكنيي مكحآف ©

 قلعتم ناكم فرظ : مكنيب . انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم مكحأب

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج

 ىلع ينبم لوصوم مسإ : امو . مكحأب قلعتم رورجيو راج : متنك اميف ©:
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متنك . يفب رج لحم يف نوكسلا

 مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلاو . نيبطاخملا زيمضب

 كالا



 1 . لوصوملا ةلص ا!متنك» ةلمحو . روكذلا خمج ةمالع ميملاو «ناك»

 ' عراضم لغف : نوفلتخي . نوفلتخيب قلعتم رورجمو راج.: نوفلتخت هيف ©
 ىلعأ ينبم 'لضتم ريمض واولاو.ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا تويشب عوفرم
 ربخ بصن لحم يف «نوفلتخت» .ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاش عقب لم يف نوكسلا
 . «ناك»
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 ' ىلع ينبم :لوصوم مسإ : نيذلا . ةيفانئتسا : ءافلا ::اورفك نيذلا اًمأف ©

 ' ضام لعق : اورفك . ليصفتلاو طرشلا ةادأ : امأ او أدتبنم عفر لحم يف حتفلا

 | عقر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلانصتال مضلا ىلع:ينبم
 : . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلئمجو. . :ةقراف فلالاو لعاف

 | لعف : بذعأ اامأ) باوج يف ةعقاو : ءافلا : ًاديدش ًاياذع مهيّذعأف ل

 ١ و انأأ : هريدقت ًاباوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةنمضلاب عوفرم عراضم
 ! ةلمجلاو هبإلوعفم بصن لحم ين نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ا'مهاا

 ! بوضنم قلطم لوعفم ًاياذع . أدتبم ريخ عفر .لحم يف «مهيذعألا ةيلعفلا

 ٠ . ةحتفلاب بوصنم ًاباذعل - تعن  ٍةفض : ًاديدش .ةحتنلاب

 .٠ مسالا رج ةمالعو بذعاي قلعت رورجمو راج : ةرخآلاو ايندلا ْق : ْ

 ىلع فطعلا واوب فوطعم مسإ ةرخآلاو رذعتلل :فلآلا ىلع ةردقملا ةرسكلا |

 ةرهاظلا ةرسكلا رج ةمالعو اهلثم رورجم 'ةيندلا» . 1

 ' :مهل . ا لمعال ةيفان : ام .ةيفاتتسا : وارلا : نيزيصان نم مهل امو ©

 ' ىنْعُم ديكاتل دئاز رج فرح :نم .فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 ةمالعو .رخؤم أدتبم:هنا ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورخم مسإ : نيرصان . يفنلا

 . هتكرحؤ 'درفملا نيونتلا نع ضوع نونلاو '.ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا :هرج
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 5 هود كسول ا ا 020
 نمل تيل سأو مروج مه و در كحل ضلوا وحَوونما ا2ءنيذلا مو هاب

 يذلا امأل لع ةقوطعم : هدمعب امو . ةفطاع : وارلا : ونمآ نيذلا امأو ©

 . اهبارعإ برعيو ةقباسلا ةيآلا يف «اورفك

 برعتو اونمآ» ىلع ةفوطعم :اولمع .ةفطاع :واولا : تاحلاصلا اولمعو ©

 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تاحلاصلا .اهلثم

 . ىلاسلا ثنؤملا عمجب

 عراضم لعف : ىفوي . «اَمأ/ باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهروجأ مهيفويف ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه» و . وه : هريدقت

 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحب يف ؛مهيفويا ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و .ةحتفلاب هب لوعفم : مهروجأ

 . ةفاضالاب رج لحم

 ًأدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئئسا : راولا : نيمللظلا بحي ال لاو ©

 عراضم لعف : بحي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : : هلعافو ةمضلاب عوفرم

 ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيملاظلا .أدتبملا ربخ عفر لحم يف "بحي ال٠ ةيلعفلا

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عنج هنأل

 ١ ريسلْؤَولو ٍيِلَنَكَعاوَدِلَو ©
 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : هولتث كلذ ©:

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف هولتن . باطخلل : فاكلاو . دعبلل ا

 : ءاهلاو . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقشلل واولا
 يف «هولتن» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ربخ عفر لحم
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 رورجتو راج : تايآلا نم . هولتتب قلعتم رورجيو راج.: تايآلا نم كيلع ©
 أ هجو ةمثو . فوذحم أدتبمل ًارمخ نوكي نأ زوجيو ٠ أدتبملل ناث ربخب قلعتم

 ٠ ١ ةلعلص «هرلتن» ةلمجو «يذلا» ىتعمب نوكي نأ رهو «كلذ» بارعإل رخآ
 ' هرسفي ريمبضب «كلذ» بصتتي نأ زوجيو . . ًاريخ عفر لحم يف : تايآلا نمو

 1 . اولتن» لعفلا

 . ةرسكلاب اهلثم رورجم «تابآلا» ىلع واولاب فيطعم : ميكحلا ركذلاو ©
 . ةرسكلاب رورجم ركذلل - تعن ةفص : ميكحلا

 رو فس ل زك 35 د
 72 بار / ضو دمك طعن 0 .

 مسإ : لثم . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ىسيع لثم نإ ©
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ىسيع . ةحتفلاب بوصنم نإ
 . رذعتلل فثألا ىلع ةمدقلا ةرمكلا

 ْ . ةرتكلاب ميظعتل رووج هيلا فاضم ١ هللا

 ! عقر .لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب وأ هيبشتلل : فاكلا : مدآ لثمك ©

 : رورجم هيلا فاضم : مدآ ٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لثم ؛نِإ) ربخ

 راج («لثمك» بارعإ زوجيو . فرصلا نم عونمم هنآل ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب

 : ١ . فوذحم' ربخب ًاقلعتم ًارورجمو

 ١ وأ (دق» رامضاب (مدآ» نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : بارت نم هقلخ ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: قلخت . اهل: لحم ال ةرسفم نوكت
 , لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : ءاطلاو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 يف ءالا نم لاحب قلعتم وأ قلخب قلعتم رورجمو راج : بازت نم . هب

 . . ينايب رج فرح «نم» و ؛هقلخ»

 : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . فظع فرح : هل لاق مث ©

 . لاقب قلعتم رورجمو راج : هل . وه ا: هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 دسال»



 لعف : نك . «لوقلا لوقم» . هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : نوكيف نك ©
 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم مات رمأ :

 : ءافلا : نوكيف نوك : هلصأو نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تفذحو

 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم مات عراضم لعف : نوكي . ةفطاع وأ ةيفانئكتسا

 . ناكف نك ىنعمب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ٠ نم قتال كير ميلا المعترين  8# هر د 2 سي قي ع

 لصتم ريمض : فاكلاو . ةرسكلا : رحلا ةمالعو ميظعتلل نمب رورجم مسإ

 ربخب قلعتم «كبر نم» ةلمجلا ةبشو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 وه هريدقت فوذحم أدتبلل اخ «قحلا» بارعإ زوجيو . أادتبملل فوذحم .

 صقان عراضم لعف : نكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعتسا : ءافلا : نكت الف ©
 مسإو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض (نوكتلا

 رج ةمالعو . فوذحملا «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرتمملا نم © :
 درفملا مسالا نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا

 © َنبِدَكْلاع لَ لب نَهَْْط محسن
 ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم . ةيفانكتسا : ءافلا : هيف كجاح :نمف ©

 لح يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كجاح . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ريمض : فاكلاو وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف مزج

 الاد



 : .هباوجو طرشلا لعف اتلمجو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم
 ْ . كجاحب قلعتم رورجمو راج : هيف .. أدتبملا ربخ' عفر لحم يف

 لوصوم مشسإ : ام . كجاخي قلعتم رورجبو راج : :كءاج ام دعب نم ©
 , صضام لعق ::ءاج . ةفاضالاب رج لحم ف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب

 , : ٍفاكلاؤ وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع .ينبم
 , ةلص كءاج ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ٠ ٠ . لوصوملا

 | ةعقاو : ءافلا . «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لقف ملعلا نم ©

 : رتتشم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوج يف
 ' امو «لق»:ةلمحو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو تنأ ::هريدقت ابوجو هيف

 0 . نمب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : اهدعب

 ' : اولاعت «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا :.اولاعت ©
 هلاضتالو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم.رمأ لعف

 ' لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب
 ا '” 2. ةقراف فلالاو

 :همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف عدن انءانبأ عدن ٠

 . "نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلغلا :هفرح هرخا فذح

 | نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان" و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعنم :انءانبأ
 000 1 : هيلا فاضم رج لحم يف

 ش ةفوطعم ءاسأ : مكسفنتأو انشفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو ©

 : ريَمض :فاكلا .امك» و .اهبارعإ برعتو ؛انءانبأ# ىلع فطعلا تاواوب

 ش . عمجلل : ميماو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 | اهبارعإ برعتو «عدلا ىلع ةفوطعم : لهتبن فطع فْؤح : مث : لهقين مث ©
 ْ . نوكسلا همزج ةمالعو

 برعتو «لهتبن» ىلع ةفرطعم': لعجن . ةفطاع : ءانلا:: هللا ةئنعفل :لعجنتف ©

 الا



 ةيلإ فاضم : ةلالخلا ظفل هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةثعل . اهلثم

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 وأ ةعقاو يأ . يناثلا «لعجن» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : نييذاكلا ىلع ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم . هبصنم

 0 هيت الك 2 وك نم اصف هلا 7
 :اذ .هيبنتلل : ءاهلا : ذه . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : اذه نإ © |

 لإ« مسإ بسن لح ف نركسلا لع يتم اناشا مسا /

 لصفلا ريمض : وه  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : قحلا صصقلا وهل ©

 لصاف حتفلا ىلع ينبم . داععلا ريمض نييفوكلا دنعو نييزصبلا روهمج دنع

 ةفص : قحلا . ةمضلا عوفرم «نأ» ربخ : صصقلا .اهربخو «نا» مسإ نيب

 . هريخ «صضقلا» و . أدتبم اوه" بارعإ :حصألاو هلثم ةعوفرم صصقلل

 . هللا ري « صصقلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو

 فرح : نم . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : الإ هلإ نم امو ©

 هنا ىلع الحم عرفرم اظفل ميظعتلل رورجم مسإ : هلإ . يفنلا ىنعم ديكاتل

 . ال لمع ال رصح ةادأ : لإ . أدتبم

 . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم ؛هلإ» أدتبملا ربخ : ةلالجلا ظفل هللا : هللا نإ و هللا ©

 ديكأتل (هلِإ نمام» يف «نم» تديزو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسإ

 . هتيوقتو ىنعملا

 . "قحلا صصقلا وملا بارعإ برعت : ميكحلا زيزعلا وهل ©

 ©  َقيِيْْيْ ع هلَكْءاَوَِِو +
 ضام لعف : اولوت .مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانئتسا : ءافلا : اولوت نإف ©

 لالا



 | ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم

 : عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . طرشلا لعف هلأل مزج لحم يف : لعفلاو

 ا . ةقراف : فلالاو .لعاف

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللا نِإف ©
 : نإفا ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ّنإ) مسإ : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب

 : ا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهالت امو هللا

 راجأ : نيدسفملا . ةمضلاب عوفرم ؛ّنإ» ربخ : ميلع : نيدسفملاب ميلع ©

 ْ . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 ةرفا اة كل نبر كي سباب سي نأيزأ 5
 رن 10 :ةالنأ اناني ا 52-7

 : ريم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : باتكلا لهأ اب لق ©

 ' : اي' . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو . تنأ : هريدقت ًاباوجو هيف رتتسم

 ' هيلا فاضم : باتكلا . ةحتفلاب بوصنم فاضمأ ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ

 هب لوعفص بصن لحم يف «اهالت امو باتكلا لهأ اي» ةلمجو . ةرسكلاب رورجم

 ١ 00 . «لوقلا كوقم»

 . ةلسخلا لافألا نم هعراضم أل ننلا فذح ىلع ينبم رسأ لعف : اولاعت ©

 ْ . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

  ةملكل - تعن  ةفص : ءاوس .اولاعتب قلعتم رورجتو راج : ءاوس ةملك ىلإ ©
 ل00 . ةرسكلاب ةرورجم

 ريمض «ان» و . ةحتفلاب بوضنم ءاوسب قلعتم ناكم فرظ : مكذيبو اننيب ©

 دلال6ال



 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو اهبارعإ برعتو انئيب" ىلع ففطعلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 .اه لمع ال ةيفان "لو . بصان يردصم فرح (ّنَأ) نم هنوكم : ديعن الآ ©

 بوصنم عراضم لعف دبعن . ال لحم ال ةيردصملا (ْنأ» ةلص «كدبعن» ةلمحو

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو نأب

 هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ : الو هللا الإ ©
 امو (ْنأ» و . تبرعأ : ال . ةفطاع : واولا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 . «ةملكا نم لدب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب
 راج : هب . اهبارعإ برعتو ؛دبعن» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاكيش. هب كرشن ©

 نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش . كرشنب قلعتم رورجمو
 ريغ ةدابع مدع يه 1: هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف لوؤملا ردصملا

 . هللا

 : ضعب . اهبارعإ برعت «دبعن» ىلع واولاب ةفرطعم : اذضعب ذختي الو ©
 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هان» و . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . ةفاضالاب رج لحم يف نؤكسلا

 نايوصنم (ذختي» الوعفم : ًابابرأ ًاضعب : هللا نود نم ًايابرأ ًاضعب ©

 : ةلالجلا ظفل' هللا . ًابابرأل ةفصب قلعتم رورجمو راج : نود نم . ةحتفلاب

 .٠ ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 : اولوت : ةمزاج طرش ةادأ : نإ . ةيفانتسا : ءافلا : اولوقف اولوت نإف ©
 ةعامجلا واوب هلاصتال فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف 1

 : واولاو طرشلا لعف مزج لحم يف لعفلاو هسفن ببسلل فلألا تفذحو

 : اولوقف . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريملض

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولوق . طرشلا باوجل ةطبار .ءافلا

 لعاقف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 ال6



 . مزج لج :يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛اولوق» ةلمجو .ةقراف فلالاو

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : نوملسم اًنأي اودهشا ©

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف : اودهشا

 رجن فرح ءابلا : اّنأب ةقراف فلالاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ., ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هانا و ديكوتو بصن فرح : نأ
 ! نع'ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ؛ْنإ) ربج : نوملسم
 : راجللاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نإ» ْو درشملا مسالا نيوتت

 . اودهشاب قلعتم رورجملاو

 م0 ع ا

 آو ةبَروعلاَي روسية لكن الب م

 1 وهو ةحشفلاب بوصنم ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ : اي : باتكلا لهأ اي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :. باتكلا فاضم

 | راجلاو ماللاب رج لحم يف اهب رجلا فرحب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رهاظلا
 , عوفرم عراضم لعف :' نولداجت يا نوجاحت . نوئجاحتتب قلعتم رورجملاو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا ِتوُنبِقب

 ةحنتفلا هرج ةمالع : ميهاربا . نوجاحتل قلعتم رورجيو راج : ميهاربإ يف ©

 ْ 0 ةرسكلا نم ًالدب

 . اهل لمغ ال ةيفان ام . ةيلاع :: واولا : ليجنإلاو ةاروتلا تلزؤنأ امو ©

 هنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو ا لوهجملل ينبم ضام لعف :تلزنأ

 . .٠ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان.: ةاروتلا . نينكابسلا ءاقنتلال رسكلاب تكرح

 , اهلثم عوفرم ؛ةاروتلا» ىلع واولا فطعلا فرحب'فوطعم مسإ : ليجنالاو

 .' لاح بصن لحم يف «ليجنالاو ةاروتلا تلزنأ اما ةلمجلاو . ةمضلاب

 لاا



 قلعتم رورجمو راج : هدعب نم . ال لمع ال رصح ةادأ : هدعب نم الإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو . تلزنأب

 . نييزتلل ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فرح ةزمحلا : نولقعت الفأ ©

 . «نوجاحت» بارعإ برعت نولقعت ةيفان : ال

 بأول وب 220 ا غر أ عييذكا جبع 20 0س ع 3

 6# نو 52500
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 ىلع ينبم لصفنم ريضم : متنأ . هيبثت فرح :.اه: ءالؤه متنأ اه ©

 ةراشإ مسإ : ءالوأ . هيبنتلل : ءاملا : ءالؤه . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . هل ةفص وأ أدتبملل ديكوت عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 اتلا . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متجحاح ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمعض 1

 ةءالوه» بارعإ زوجيو «متنأ) أدتبملا ربخ لحم يف «متججاحا ةيلعفلا ةلمجلاو

 . ًالاح بصن لحم يف ؟متججاح» ةلمجو ؛متنأ» ًادتبملل ًاربخ عفر لحم يف
 . ءاه ةزمهلا تبلقف ماهفتسالا ىلع متنأ 1 : وه : متنأ اه : شفخالا نعو

 ش . بجعتلا : ماهفتسالا :ىنعمو ٠

 ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :ام .رج فرح :ين : ملع هي مكل اميف ©

 راج :مكل . متججاحي قلعت رورجفاو راخاو يفب رج لع يف ةوكسلا ىلع
 يف رورجم وراج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو

 تواصف هيلع تمدق ةملعا نم ةقوذخخ ةفاصب قلعم هنأل لاح بصن لح

 ةلصب قلعتم «ملع هب مكل» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :ملع .ًالاح
 . «مكل نئاك |يف» اهريدقتو ةفوذحملا لوصوملا

 مسا :ام . رج فرح : ماللا : مل . ةيفانئتسا : نوجاحت ملف ©

 لب رج لخاف ةدودحلا فلا لع ردا فوكسلا لع يم ءاهقتسا

 لالالا



 عوفْرُم عراضم لعف : نوجاحت . رجلا فرحب «ام» لاضتال فلألا تفذحو
 ! . لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا: ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب

 . نوجاحتب قلعتم ؟مل» رورجملاو راجلاو

 صقان ضام لعق : سيل . اهبارعإ قبس : ايف : ملع هب مكل سيل اميف ©
 :ملع هب .«سيللا» فوذحم ربخب قلعتم رورجمو راج :مكل .حتفلا ىلع يئبص

 لجو ةمضفلاب عوفرم رشؤم «سيلا مسإ ١ انه «ملعا و . اهبارعإ قبس

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلصأ ؛ملع هب مكل سيل

 : ملعي .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدنبم دتبم : هللا .ةيفانعسا :: واولا : ملعي هللاو ©

 / وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 لحم يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو . اذه ملعي يأ ًاراصتخا هل هلوعفم فذحو

 1 . أدتبملا ربخ عفر

 : نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :متنأ .ةفطاع :واولا ::نوملعت ال متنأو ©

 نوبلإ توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ةيفان :.البأدعبم عفر لحم يف
 ' ةلمجلاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخخلا لاعفالا نم هنأل

 . «متنأ» أدتبلا ريخ عفر لحم يف .«نوملعت ال» ةيلعفلا
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 . عتفلا لع ينبم صقان ىينام لعف : ناك . ةيفان : ام: ميهاربا ناك ام ©

 . ةمضلاب عوفرم «ناكا مسا

 : الو . ةسعفلاب برصنم هناك: ربخ : يدري : ًايئارصن الو ًايدوهي ©

 ' ىلع فوطعم .مسإ : ًاينارصن . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع :واولا
 : 1 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ايدوه)

 ! فطع ٍفرح.: نكل : ةدئاز : واولا : اًملسم ًاقينح ناك نكلو ©

 ل الم



 ينبم صقان ضام لعف : ناك ففخم هنأل' بارعإلا نم هل لحم ال كاردتسالل

 «ناك» ربخ افينح . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : همساو حتفلا ىلع

 ةبوصنم ١ ًافينح ١ فوصوملل - ثعن  ةفص : (لسم . ةحتفلاب بوصنم

 . ةحتفلاب

 صقان ضام لعف : ناك .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةفطاع : واولا : ناك امو ©
 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمسأو حتفلا ىلع ينبم

 مسالا رج ةمالعو فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم ©

 درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نوشلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 .هتكر حو

 ه8 نزلا الَوداو اذه نادلة ميت نزف نيل
 مسإ : ىلوأ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : سانلا ىلوأ نإ »

 : سانلاو رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ؛«نإ)

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ةمالعو ءابلاب رورجم مسا : ميهاربا .ىلوأب قلعتم رورجو راج : ميهارباب ©

 . فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا :هرج

 لوصوم مسإ : ميهاربا .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : هوعبتا نيذلل ©

 مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : هوعبتا نإ ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ةلص ؛هوعبتا» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . لوصوملا

 ةراشأ مسإ : اذ . هيبنتلل : ءاهلا : اذه . ةفطاع : واولا : يبنلا اذهو ©

 نم لدب : يبنلا «نيذلا» ىلع ةفوطعم هنأل عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 1

 . هل ةفص وأ ةمضلاب عوفرم «اذ»

 اله



 ”«هوعبتا نيذلا» ىلع ففطعلا فرح واولاب ةفرطعم ةلمج : اوئمآ نيذلاو ©

 1 ش ٠ ٠ اهبارعإ برعتو

 : عوفرم أدتبم ': ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعسا : واولا: نيتمؤملا يفو هللاو ©
 : هيلا -فاضم : نينمؤملا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : يلو .ةمضلاب ميظعتلل

 ! نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هّرج ةمالعو رورجم
 0 . ةتكرحو درنملا مسالا

 رفضا إد ياو وبك كك لمن ئةمإلعَسرو هوي رك راسو ظ ب 01 رسوب 000 97
 : 1 2 آآ

 5# َنوُرْعْشِأَمَ

 . حتفلا لغ ينبم ضام لعف : تدو : باتكلا.لهأ نف ةفئاط تدو ©
 : : لهأ نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةفئاط . ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلا
 : رورجم هيلا فاضم : باتكلا . ةفئاط نم ةفوذحم ةغصب ٌقلعتم رورجمو راج

 ؛ ةلص : ةلمجلا : مكنولضي . هل لمع ال يردضم فرخ : مكنولضي ول ©

 : واولا . ”نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو اهل لج ال ةيردصملا اول»

 ' مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو '. لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض

 : ليوأتب «اهالت امو ول» و . روكذلا عمج ةفالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 ' . اهل لمعال ةيفان : ام . ةيفانتتسا : واولا : مهسفنأ الإ نولضي امو © '

 ؛ هب لوعفم:مهسفنأ . اه لمع ال رصح ةادأ : آلإ . اهيارعإ قبس : نولضي

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم

 ' لاج ؛بصُن لحم يف ؛نورعشي ام» ةلمجو . ةيلاح ,: ؤاولا : نورعشي امو ©

 0 . فوذحم لوعفملاو «نولضي ام١ بارعإ برنعتو
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 © نوديفتر أوما دور ليصلي 7١
 وهو ةحتفلاب بوصنم ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ : اي: باتكلا لهأ اي ©

 . ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم : باتكلا . فاضم

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسإ :ام . رج فرح : ماللا : /: نورفكت مل ©

 لاصتال فلألا تفذحو رجلا فرحب رج لحم يف ةفوذحملا فلألا ىلع ةرهاظلا

 عراضم لعف : نورفكت . نورفكتب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب «ام»

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . نورفكتب قلعتم رورجمو راج : هللا تايآب ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورحم

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . ةيلاح : واولا : نودهشت متنأو ©

 يف "نودهشتا ةلمجو «نورفكت» بارعإ برعت : نودهشت أدتبم عفر لحم يف

 بصن لحم يف «نودهشت متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ» .ادتبملا ربخ عفر لح

 . لاح

 هرندو رده ث هت رقم 0-1 52 2 :

 ١ / نوط شنو قضوا أنوه إ بكرمأَي 85
 ' © «نورفكت مل باتكلا لهأ اي» بارعإ برعت : نوسبلت مل باتكلا لهأ اي

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 راج : لطابلاب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا : لطايلاب قحلا © '

 . نوسبلتب قلعتم رورجمو ا

 ةلمج ىلع ةفوطعم : قحلا نومتكت . ةفطاع : واولا : قحلا نومتكتو ©

 . اهبارعإ برعتو «قحلا نوسبلت» ش

 متنأو» بارعإ برعتو : ملعلا ةقيقح مف تلصح ىنعمب : نوملعت متنأو © 1

 . ةقباسلا ةيآلا يف «نودهشت

 دما



 و وامير اياك مند الصتلرَو / ١

 تف وعجل

 : ضام لعق. : تلاق .ةيفانغتسا : واولا : باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو ©
 ! .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةفئاط . هنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم
 هيلا فاضم : باتكلا . ةفئاطل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : لهأ نم

 ا . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . ةنمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح لع ينبم رمأ لعف : ونمآ ©

 : امو ونمآلا ةلمحو .٠ ةقراف :فلالاو ..لعاف عفر لحم ف لصتم ريمض :واولا

 00 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهدعب

 ل ب دل مسا : .يذلا . ونمآب قلعتم رورجيو ازاج : لزنأ يذلاب ©
 :: لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ .ءايلاب رج لحم يف نوكسلا

 ا و هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا
 ١ . لوصوملا

 ' ىلع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا . لزنأب قلعتم رورحتو راج : نيذلا ىلع ©
 . رجلا فرحب رج لحم يف حتفلا

 ا ةعالا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف . ٍلوصوملا ةلص : اوثمآ ©
 ْ . ةقراف : فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . ةحتفلاب بوصنماونمآب قلععم نام فرط : اورفكاو راهشلا هحجو ©

 ٠ . اهبارعإ برعتو ىلوالا «اونمآ» ىلع
 ! لضفم ريمض ءاهلاو . اورفكاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ ؛ هرخآ ©

 : . ةفاضالاب زج لح يف مضلا ىلع ينبم
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 «َنا» تاوخأ نم بصن ةادأ لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوعجري مهلعل ©

 مسإ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا - لصتم ريمض «مه»و

 .ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوعجري «لعل»

 لحم يف «نوعجريا» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . «لعل» ربخ عقر

 رو سو 1س همر 2 2 700077 ع

 يلع عيوسأَو فين موِيتوي تار يَلْصفل د ل فور [ضؤأ

 عراضم لعف : اونمؤت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اوئمؤت الو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم
 : ةلمجلاو . مكنيد عبت نم الإ اوقدصت الو : ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف

 . بصن لحم يف ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «اونمأ» ةلمج ىلع ةفوطعم

 لوصوم مسا :نم .ةدئاز : ماللا .ءانئسا ةادأ : الإ: مكئيد عبت نم الإ ©
 ضام لعف : عبت . عطقتملا ءانثتسالا ىلع الحم بوصنم ديكاتلل اظفل رورجم 1

 الو : ريدقتلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 نوكت نأ زوجيو . مكنيد عبت نم آلا متيت وأ ام لثم دحأ يتؤي نأ اونمؤت

 ةلمجو . عبت نمل الإ مكناهيا اولعجت ال ريدقتلا نوكيف ردصمب هقلعتم ماللا

 ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكنيد . لوصوملا ةلص «عبت»

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 َّنِإ .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا ىده ىدهلا نإ ©

 مد



 .ةحتقلاب بوصنم هذإل مسإ : ىدحلا . لعفلاب هبشم دنيكوتو بصن فرح
 ! ةمضلاب عوفرم «ْنِإ) ربخ ىده . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا
 : ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .رذعتلل فلألا ىلع ةزدقملا

 0 ش 00 .ةرسكلاب
 ٍبصنو ةيردصم فرح :نأ .ىتؤي ْنأب وأ . .ىتوي ال يأ : دحأ ىتؤي نأ ©

 ةحتفلا : هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل ينبم عزاضم لعف : ىتؤي

 ىنعم يف ؤهو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : دحأ .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
 . ةردقملا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ىتؤي نأ» ةلمجو .عيمجلا

 نم الدب (هللا ىده» نوكي نأ زوجيو ةيردصملا نأ ةلص «دحأ ىتؤي» ةلمجو

 ل وكي وأ «نأ» ربخ عفر لحم يف «دحأ ىتؤي نألةلمحو . (ىدملا»

 ١ : . ىتؤي نا ةهارك : زيدقتلا . هل لوعفمب اقلعتم

 ١ لوصوم مسإ : ام . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: لئبم : متيتوأ ام لثم ©
 ' ضام لعف :متيت وأ .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىاع:ينبم «نيذلا» ىنعمب
 : ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم .لوهجملل ينبم
 ' . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ١ . اه لحم ال لوصوملا: ةلص «متيتوأ» ةلمحو

 | «يؤي َّنَأ» ىلع ةفوطعم : مكوجاحي . فطع فرح :'وأ : مكوجاحي وأ ©
 : لاعفالا نم هلأل نونلا فذح :: هبصن ةمالعو نأب بوبصنم عاضم لعف
 ٠ ' لضتم يمض :: فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض. : واولا . ةسمخلا

 1 روكذلا عمجل ميملاو هب لوعفم بصن لخم يف مضلا ىلع ينبم
 ١ :مكبر . مكوجاحيب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع : مكبر دذدع ©

 لل ينبم لصتم يمض : فاكلا . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 / هنا مسأ بصن ةمالعو «ىدلا نا لق" بارغعإ برعت : لضفلا ّنإ لق ©
 0 . ةرهاظلا ةحتفلا

 - م6



 رورجم مسإ : هلل هللا | .ةفوذحملا ؛َنا» ربخب قلعتم رورجبو راج : هيتؤي هللا ديب ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيتؤي . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ةلمجو لوأ هب لوعفم بصن لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو . ّنإل ٍناث ربخ عفر لحم يف ؛هيتؤي»

 . هللا ديب مئاق يأ فوذحملا « ْنِإ» ربخب قلعتم ؛هللا ديب» رورجملاو راجلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ : نم : ءاشب نم ©

 . لوصوملا ةلص ةءاشي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 فرم أدتيم : ةلالشلا ظفل هللا ةيفانئتسا : |: ميلع عساو هللاو ©

 . امل يثق يع نكت نأ زوجيو ةمشلاب لم عوفر سال

 2 هو مو 1

 5 رفا ضتلاد ماو ينسب لهذي ق,ى”]

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : صتخي : هتمحرب صتخي ©

 ءاطاو صتخيب قلعتم رورحمو راج : هتمحرب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ : نم : ءاشي نم ©

 ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . هب لوعفم بصن

 . لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانغتسا : واولا : ميظعلا لضفلا وذ للاو ©

 هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : وذ .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ةفص : ميظعلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لضفلا . ةسمخلا ءامسالا نم

 . ةرسكلاب هلثم رورجم لضفلل - تعن
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 راك أت نإَنكمَهْنَوَكَِإَهَو دور اطقم نإّنم بنك بك ال ْهَأر نسو» ا/ : (|سس وور #5أد ود همس

 ليس نفل اكرام الست ةودقل م 1 و ا 1 هل هل
 4 نكن مل عنو هس روث

 ريخنب , قلعتم رورجتو راج : لمأ نم . ةيفانئتسا : اولا : باتكلا لهأ نمو «

 ادعم عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مس : نم : : هنمأت نإ نمه
 !؛ظرش لعف اهنأل موزجم عراضم لعف : هنمأت .ةمزاج طرش ةادأ : نإ .رحخؤم
 قف لص ريع ٠ ماكاو . تلا : هر ايوجو هيف رسم ريد ١ لعافلاو

 'ةفص عفر لحن يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم

 . «نم» لوصوملا مسال

 0 هدؤي ٠ راطنق ىلع يأ . هنمأتب قلعتم رورجمو راج : كيلإ هدؤي راطنقب ©

 هرخآ :فذحب :همزج ةمالعو .هؤازجو طرشلا باوج .هنأل موزجم عراضم لعف
 :ريمض ءاطاو . وه ا: ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هلعلا فرح

 :قلعتم رورجمو راج : كيلإ .هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 ا . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرشلا باوج م ؟هدؤيال ةلمحو . يدؤيب

 نم «ىلع» واولا فطعلا فرحب ةفوطعم : راثيدب هنمأت نا نم مهنمو ©

 :نوكسلا ىلع ينبم نيبث اغلا ريمصض ؟مها و رج فرح : نمو ؟باتكلا لمأ

 ' هدؤيلا بارعإ برعت : : كيلإ هدؤي ٠ اه لمعاال ةيفاث : ال: كيلإ هدّؤي ,

 !: تمد .ةيفرظ ةيردصم : ام . رصح ةادأ :الإ : اًمّئاَق هيلع تمدام الإ ©
 ؛ : ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 لما



 . ؟ماد» مسإ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام١ و ةحتفلاب بوصنم هربخ : اق

 ًاقلعتم رورجتو راج ؛هيلع» و . يدؤيب قلعتم ةيفرظلا ةباين ىلع بصن لحم
 كماود ةدم : ىنعمب (ىاق هيلع كماود آلا كيلإ هدؤي ال : ريدقتلا . ياقب

 . ائاق هيلع

 فاكلاو دعبلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . مهنأ ببسب مئاق لعفلا كلذ هريدقت فوذحم هربخو ٍباطخلل

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح : ءابلا : اولاق مهنأي ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نييئاغلا ريمض  لصتم ريمض ؛مه» و ا

 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق . «ّنأ» مسا

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و 4ْنأ» ربخ

 . فوذحملا «كلذ» ربخب قلعتم

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف لوقلا : ليبس نيّيمألا ف ائيلع سيل ©

 رورجمو راج : انيلع «ناك» تاوحنأ نم صقان ضام لعف : سيل «لوقلا

 نم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيبمالا يف . مدقملا «سيل» ربخب قلعتم

 ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو تمدقف هل ةفصب قلعتم هنأل «ليبس»

 عوفرم رخؤم «سيل» مسا : ليبس . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس

 . ةمضلاب

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةيفانئتسا : واولا : نولوقيو ©

 ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل

 . نوبذكي يأ «نورتفي»

 قلعتي نأ زوجيو . نولوقيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : بذكلا هللا ىلع ©:

 بوصنم هب لوعفم : بذكلا . هيلع تمدق نأ دعب «بذكلا» نم لاحب 1

 . ةحتفلاب

 - مالا



 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض :. غه . ةيلاخ : واولا : نوملعي مهو «©
 لحم يف «نوملعي» ةلمجو . «نولوقي» بارعإ برعت :نوملعي . أدتبم عفر لحم

 . لاح بصن لح ين «نوملعي مها ةيمسالا ةلمخلاو (مه) أدتبملل ربخ عفو

 8 [ عع
 ف يلام َنَماَوصاَو هيي وأمي 8
 مسا: 8 نم . بارعإلا نم هل لحم ال باوج فرح : لب قوأ نم ىلب ©

 ينبم ام لعف : قوأ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش

 : لعافلاو طرشلا لعف مزج ل يف رذمتتلل فئألا ىلع ردقلا حتفلا ىلع
 ْ .. وه ::هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ىلع يتيم لصتم ريمسم : ءافاو ٠ قوأب قلعتم رورجيو راج : ىقتاو هدهعب ©
 «قوأ) ىلع فاعلا واوب ةفوطعم : ىقتاو 8 ةفاضالاب رنج لحم يف رسكلا

 لحم يف طرشلا باوج عم طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمشناو . اهبارعإ برعتو

 .. «نم» أدتبملا ربخ عفر

 هبشم ديكوتو بصن فرح ! ١ طرشلا باوج يف ةعنقاو ءافلا : هللا نإف ©

 ةلمحو . ةحيتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 ا . مرج ل يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا تباوج ا« بح هللا نإَف»

 هيف رتتسم يمض هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : حي : نيقتملا بحي © ٠
 !ملاس ركذم.عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينقتملا : وه هريدقت ًازاوج

 عفو لع يف ؟نيتلا بجي ةيلحنلا ةلماو درا نير نع ضيع نونلاو

 : نإ ريخ

 ْ نان أ ليف ميو ل اا

 م اعمق ور ةَميلاَمْوو 1

 ١ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نورتشي نيذلا نإ ©
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 لعف : نورتشي . «ْنإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نوئلا توبثب عوفرم عراضم

 . لوصوملا ةلص 'نورتشي» ةلمجو . لعاف عفر لم يف

 رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .نورتشيب قلعتم رورجمو راج : هللا دهعي ©

 . اهبارعإ برعتو (هللا دهع» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاليلق ًانمث مهئاميأو ©

 بوصنم هب لوعفم : ًانمث . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو

 لعف هيلع طلست نأ دعب  قلطم لوعفم  ردصملا ىلع بوصنم وأ ةحتفلاب

 ًاليلق نونمثي ىنعمب «نوعيسي» ىنعمب «نورتشي» ىنعم نال . هظفل نم سيل
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًانمثل - تعن  ةفص

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : مهل قالخ ال كئلوأ ©

 :قالخ «نِإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . باطخ فرح :فاكلاو أدتبم
 امه»و رج فرح ماللا : مهل بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا

 امها رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم ٍف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض

 بيصن ال يأ 'مهل قالخ ال كتلوأ» ةلمجوأبوجو فوذحملا «ال» ربخب قلعتم

 أدتبملا ريخ عفر لحم يف «مه قالخ ال» ةلمجو «نا» ربخ عفر لحم قمه

 . «كتلوأ» 1

 :واولاو «ال) ريخب قلعتم رورجتو راج : هللا مهملكي الو ةرخآلا يف .٠

 «مهل و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملكي .ال لمع ال ةيفان :ال .ةفطاع

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . ةمضلاب ميظعتلل عوف رم

 املكي ال» ىلع فوطعم : رظني ال . ةفطاع : وارلا : مهيلإ رظنب الو ©

 راج : مهيلإ . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهلثم برعتو

 . هنطعي مهيلا رظني ال يأ رظنيب قلعتم رورجمو

 ةحتفلاب بوصنم رظنيب قلعتم نامز فرظ : مهيكري الو ةمايقلا موي ©
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 :٠ مههيكزي الو . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورخم هيلإ فاضم :ةمايقلا

 ؟« يكزي» لعاقو يي ال١ بارعإ برعتو "مه قالخ ال» ىلع ةفوطعم

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةفطاع : واولا : ميلأ باذع مهلو ©

 ا تعن  ةفلص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . فوذح

 . ةمضلاب هلثم هعوفرم باذعل

 27 وهاهو بيكي يابس ضير كنار
 رم #آ 2

 تترك ملكا 2

 © نولي

 هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانكتسا : رازلا : ًاقيرفل مهنم نِإو ©

 اللا : اقيرفل . مدقملا « نإ ” ربخب قلعتم رورجمو. راج: مهنم . لعفلاب

 . ةحتفلاب بوصنم رخوم (نإ) مسا :.اقيرف. . ديكوتلل ةقلحزم

 .عراضم لعف يهو . ًاقيرفل ةغفص بصن لحم يف ةلمجلا :: مهتنسلا نوولي ©
 :٠ مهتنسلأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ٠ نؤنلا توبثب عوفرم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض مها و ةحتنلاب بوصنم هب لوعفم

 .' اهلبق يتلا واولا ىلع اهتكرح تيقلاو «نوولي» نم ةيناثلا واولا تفذحو

 ؛نم ةقوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج ::باتكلا نم هويسحتل باتكلاب ©
 نأ لا ةلص ةلمجلا : هوبسحت .٠ ليلعتلل رج فرح ماللا .ةقطان يأ «مهتنسلألا

 ةرمضم ّْنأِب بوصنم عراضم لعف يهو ال لمت ال ليلعتلا مال دعب ة ةرمضملا

 واؤلا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب

 :يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءالاو . لعاف عفر لح. يف لصتم ريمض
 "بسحتا لوغفمب قلعتم رورجتو راج : تباتكلا نم 5 هب لوعفم بصن لحم

 ةمدل



 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و . يناثلا

 . نووليب قلعتم

 ريمض : وه . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثسا : واولا : باتكلا وه امو ©
 رورجبو راج : باتكلا نم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 . فوذحلملا اوه» ربخب قلعتم

 ىلع ةفوطعم : نولوقي . ةفطاع : واولا : هللا دنع نم وه نولوقيو ©

 . باتكلا نم وه» بارعإ برعت دنع .نم وهو . اهبارعإ برعتو «نوولي»
 دنع نم وه» ةلمجو . ةربسكلاب ميظعتللل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 . هللا دنع نم نئاك وه : ريدقتلا «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف (هللا

 ظفل هللا . «باتكلا نم وهام» بارعإ برعت : هللا دنع نم وهامو ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا :

 ميظعتلل رورجمو راج :هللا ىلع . اهبارعإ) قبس : بذكلا هللا ىلع نولوقيو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بذكلا . نوبذكيو ىنعمب نولوقيب قلعتم

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه .ةيلاح : واولا : نوملعي مهو ©

 يف «نولمعي) ةلمجو «نوولي» بارعإ برعت ؛ نوملعي . أدتبم عفر لحم يف
 لدي هلبق ام نآأل ًاراصتخا «نوملعيا' لوعفم فذحو «مه» ربخ عفر لحم

 لحم يف «نوملعي مهو ةيمسالا ةلمجلاو نوبذكي مهنأ نوملعي مهو يأ .هيلع
 . لاح بصن

 0010م 5 000 سس سه مرر

 9 أور سات لوفي ةوبُسلاو ييللو بتككلادّمآ يمال أرب ناك 3

 سابو بيلا نيم نتناول ا ضودوْل بع - 3ص وك رج و كس ا تا 1
2 

 2 وزدب

 80  دوسردت

 ىنبم صقان ضام لعف : ناك . ال لمع ال ةيفان ةادأ : ام : يشيدل ناك ام ©

 -ةاكد



 يأ يأ مدقملا ةفوذحملا «ناك» ريبخب قلعتم رورجمو راج : رشبل ٠ ٍحتفلا ىلع

 . ناسنإل ٌالصاح ناك

 بوطم عراضم ل :هيتؤي .بصنو ةيردصم فرح : نأ : هللا هبتؤب نأ ©

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاغاو . ةحتفلا هبصن ةمالعؤ نأب

 . ةحضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالحلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن

 هيتؤي) ةلمجو زخؤملا «ناك» مسا عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأاو
 ْ . اهل لج ال «نأ» ةلص ؛هللا

 . ةحئفلاب بوصنم ٍقتؤيل ٍناث هب لوعفم : ةويئلاو مكحلاو باتكلا ©

 برعيو « باتكلا لع فطعلا يواوب نافوطعم 'نامسا' : ةوبنلاو مكحلاو
 . هبارعإ

: 0 

 برعيو «يتؤي» ىلع فوطعم : :لوقي .فطع فرح :مث : سانلا لوقي مث ©

 ارورجو راج .: سانلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم .ريمض' : لعافلاو هبارعإ
 00 ش . لوقيب قلعتم

 لاعقالا نم هعراضم تال نوئلا فذحن ىلع ينبم ضقاث رمأ لعف : .اوئوك ©
 . ةقراف فلالاو «ناك مسا عفر لحم يف لصتم ريمض :' واولاو .ةسمخلا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «اهدغب امو اونوك» ةلمجو

 نم يف . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًادابع : هللا نود نم يل ًادايع ©

 هيلا فاضم : هللا ٠ ًادابعل نيتفوذحم نيتفصب ناقلعتم نازورجبو ناراج :نود

 كاردتبما فرح :نكل .ةدئاز وأ ةيفانتتسا : واولا : نادناير اوئنوك نكلو ©

 . اهبارعإ قبس : اونوك . قيقحتلا ديفتو «نكل» نم بفم هنأل هل ل ال

 نع: ضوع نودلاو ملاس ركذم عمج ذنأل ءايلاب بوضنم 'ٌناكا ربخ : نييئابر

 . يردصم فرح ام . رج فر .-. ؛ ابا: ناتكنأ نوملعت متلك امب ©

 :عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا نو كسلا لع ينبع سقان ىفام لعف ::متنك

 2 ا



 . ةيببسلا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهعبت امو ةيردصملا «ام2 و رركذلا

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . اونوكب قلعتم رورجملاو .راجلاو

 بوصنم هب لوعفم : باتكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 متنك١ ةلمجو «ناك" ربخ بصن لحم يف «نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب

 . اه لحم ال «ام» ةلص «نوملعت

 برعتو «نوملعت متنك ابا ىلع واولاب ةفطعم : نوسردت متنئك امبو ©
 . اهبارعإ

 ىلع ةفوطعم : رمأي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : مكرمأي الو ©

 لصتم ريمض : فاكلاو . هبارعإ برعيؤ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «لوقي» 1

 . عمجلل ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 عراضم لعف : اوذختت . بصنو ةيردصم فرح : ةكئالملا اوذختت نأ ©

 واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم ٍ

 «اهالت امو ةيردصملا «نأ» و . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةكئالملا . مكرمأيب

 (ةكئالملا» ىلع واولا فطعلا فرحب فوطعم مسا: ًابابرأ نييبنلاو

 نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم
 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ابابرأ . درفملا نيونت

 عوفرم عراضم لعف : مكرمأي . ماهفتسا فرح : ةزمهلا : رفكلاب مكرمأيأ ©

 ريمض : فاكلا . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 . روكذلا عمج ةمالع ميم او هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
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 : . مكرمأيب قلعتم رورجبو راج : رمكلاب

 !ينبم مسا : ذإ . ةحتفلاب بوضنم مكرمأيب قلعتم نامز فرظ : مقنأ نإ دعب ©

 ؛نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ش ش . أدتبم عفر لحم يف

 ' :ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» أدتبملا ربخ : نوملسم ©
 . ةاضالاب رج لع يف ةةوملسم متنا ةبسنلا لسا . دل نين نع

 .ق 0 وسو اس وكف تكيس وَ 11 2 َعأذإَو م١

 00 رص دات اع معأَومْسْرْأََ 1 2500 نر بقفل واكس

 . نهفات انو دَهْهَت كا نَرُش ل و 7 2
 شا 2 ٠

 : ىلع فوطغم نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةفطاع : واولا : هللا ذخأ ذإو ©

 ,يف اذإ» و .. 'ةيفانئتسا (وأولا» بارعإ زوجيو .. ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛ذإ»
 ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم لحم

 .(هللا ٍفححأ» ةلجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجملا ظفل هللا . حتفلا

 7 :!مسقلا ىنعم هيف «قاثيملا ذخأ» و اذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف

 فاضم : نييبنلا . ةحتفلاب بوصنم هب.لوعفم : قاثيم : نييينلا قاثيم ©

 . ملاس ركذم عمج ِهِبأل ءايلاب رورجم هيلا

 لف ةركشلا لع نم لوصوم أ : :ام نارعبلا مال ديلا ميتين

 . هي لوعقم بصت لح يف يمض دئاعلاو لرضولا ةلص ؟مكتينلا ةلجر
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 : ةمكحو . فوذحملا «ام» ريخب قلعتم رورجمو راج : ةمكحو باتك نم ©

 . هلثم رورجم «باتك١ ىلع فطعلا واوب فوطعم

 فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . فطع فرح مث : مكءاج مث © '

 ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . عمجلا

 لوسرل ةفص : قدصم .ةمضلاب عوفرم لعاف : مكعم امل قدصم لوسر ©
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ماللا . ةمضلاب هلثم عوفرم

 فرظ : عم . قدصمب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 : هريدقت لوصوملا ةلص لعفب قلعتم عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا .دبجو

 عراضم لعف : نئمؤت .ردقملا مسقلا بارج يف ةعقاو : ماللا : هب نّدمّؤتل ©
 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم
 عفر لح يف ةليقثلا ديكرتلا نون عم ةنكاس اهئاقنتلال ةفوذحملا ةعامجلا داو
 . نمؤتب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف

 «نئمّوتلا ىلع ةفوطعم : ٌنرصنتل .فطع فرح :واولا : لاق هّنرصنتلو ©

 لعف : لاق .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلا . اهبارعإ برعتو
 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متررقأ . ماهفتسا فرح ةزمهلا : متررقأأ ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال

 بصن لحم يف : اهالت امو متررقأأو . رركذلا عمج ةمالع ميملاو لعاق عفر
 لحم ال ردقم مسق اباوج «نرصنت» و «ننمؤتل» اتلمج «لوقلا لوقم# هب لوعفم

 امها أ

 برعتو «متررقأ» ىلع ةفوطعم :متذخأ :ةفطاع :واولا : مكلذ ىلع متذخأو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : مكلذ .رج فرح ىلع .اهبارعإ :
 راجلاو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو باطخلل فاكلا .دعبلل :ماللا .نإعب رج
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 . متذخأب قلعتم رورجملاو

 ءاي لبق ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «يدهنع» ىنعنمب : اولاق يرصإ ©

 | يف لصتم ريمض ءايلاو.ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 ! واوب.هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولاق . هيلإ فاضم رج لحم
 | .٠ 7١ ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ررمض واولا . ةعامجلا

 .ىلع.ينبم نضام لعف : ررقأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بضن لم يف : انررقأ ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 1 ْ ,. لعاف عفر لحم يف

 :١ اوذهشا : هيينيزت ءافلا : اودهشاف . هبارعإ قبس :'لإق : اودهشاف لاق ©

 :واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 لح يف «اودهشاف» ةلمجو . ةقراف .: فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 0 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 ؛يف نؤكسلا لع ينبم لصفنم يمض : انأ . ةيفانعسا ::واولا : مكعم انأو ©
 'ربخي قلعتم بوصنم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . أدتبم عفر لح
 ., عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف .لصتم ريمض فاكلا . فوذحملا «انأ»

 رج ةمالثغو فؤذحملا «انأ» ربخب قلعتم رورجيو راج : نيدهاشلا نم ©

 . درفملا نيونت نغ ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا

0 0 

 ١ نرتيتلا#ه كيلوا كِل 2 8# ْ
 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ةيفانكتسا :: ءافلا : ىلوت نمف ©

 ؛رذعتلل فلألا نع ردقملا حتنلا ىلع ينبم يضام لعف : َىلؤت . أدتبم عفر لحم

 '. ره :.هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .طرشلا لعف مزج لحم يف

 ١ . «نم) أدتبملا ربخ عفر لحم يف هبارجو طرشلا راعقو

 مسا : اذ : كلذ .. ةحتفلاب بوصنم ىلوتب قلعتم ناكم فرظ : كلذ دعب ©

 لداكة 



 : فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم هراشإ

 رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : كئلوأف ©

 مه كتلوأف» ةيمسالا ةلمجلاو . باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف :

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نوقسافلا
 مضلاب تكرحت يتلا نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مه : نوقسافلا مه ©

 عمج هلأل واولاب عوفرم «ءالوأ» أدتبملا ربخ : نوقسافلا . هل لحم ال عابشالل

 حصاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 مه) ةيمسالا ةلمجلاو . هربخ «نرقسافلا» و أدتبم عفر لحم يف «مه) بارعإ

 . كئلوأ ربخ عفر لحم يف "نوقسافلا

 امْرَكَسَو اهوطٍضْراْلاَو توما نأ ولو ويوم[ ديف 07 ب ل للا م د13 تر كرم روم

 -_ وارسو و

 *© نوحي هلا

 مدقم هب لوعفم : ريغ . ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه : ريخفأ ©

 ةحتفلاب بوصنم «نوغبي» لعفلل

 هيلا فاضم : هللا . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نيد : هللا نيد ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوغيي ©

 . لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض

 راج : هل . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : ملسأ هلو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملسأ . ملسأب قلعتم رورجو
 يلبم «يذلا» ىتعمب لوصوم مسأ : نم : ضراألاو تاومسلا ٍُق نم .٠

 ةلصب قلعتم رورجمو راج 1 تاومسلا يف .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 اهلثم ةرورجم «تاومسلا يف» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ضرألاو .لوصوملا

 لالا



 :نم وأ نئاك وه نم : هريدقت فوذحمب ةقلعتم لوصوملا ةلصو .٠ ةرسكلاب
 : .: تاومسلا يف دجو

 فرحي فوطعم : اهركو . ةحتفلاب برصنم لاح : ًاعوط : ًاهركو ًاعوط ©
 ْ . هلثم بوصنم ؛ًاعوطاا ىلع واولا فطعلا

 . لاح بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واؤلا ؛ نوعجرربد هيلإو ©

 : لوفحسلل يم عاضم لمن نوعجري . نوعجنريب قلعتم رورجمو راج
 عقر لع يف لصتم ريمصض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأ نونلا هتوبشب عوفرم

 | 2 1. لعاف بئان

250 اهلل !كعلرْأآضاَعلزَأ اهوهئا كمْ 5
0 

 ره ا 77 0 57 7 052
 رح َنيب3َْرَس مهيرنو وي لاو ىسعو سوم قومي يَ و

 © ولو ومهتو
 :نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هللاب انمآ لق ©

 ىلع ينبم ضام لعف : اًنمآ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 !يف نوكسل ىلع ينبم لصتم ريمض «ان١ و نيماكتلا ريشي هلاصنال نركسلا

 ميظعتلل رورجم مسا ةلالجلا ظفل رج فرح : ءابلا : . لعاف عفر لحم
 امو هثلاب انمآ» ةلمجو اًنمآِب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسنكلا ب ةمالعو ءابلاب

 نأ دبحم اي مه لق يأ «لوقلا لوقم# هب لوعفم ٍبِضن لح يف «اهدعب
 ٍْ ْ .اولوقي

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةقطاع : واولا : انيلع لزنآأ امو ©

 [ضام لعف : لزنأ ٠ ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم رج لحم يف «يذلا» ينعمب ينعمب

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم
 لوصوملا ةلبص ؛انيلع لزنأ» ةلمجو . لزنأب قلعتم رورجمو راج : انيلع .وه
 . اهل لحم ال
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 ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : ميهاربا ىلع لزنأ امو «
 .فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا «ميهاربا» مسالا رج ةمالعو |

 . اهبارعإ قبس : لزنأ امو

 تاواوب ةفوطعم ءاسأ : طايسالاو بوقعيو قاحساو ليعامساو ©

 هنأل ةرسكلا «طابسالا» رج ةمالعو . اهبارعإ برعتو «ميهاربا» ىلع فطعلا

 . لزنأب قلعتم «ميهاريا ىلع» رورجملاو راجلاو فرصنم مسا

 بئان :ىسوم .«لزنأ امو» بارعإ برعت : يتوأ امو : ىسوم يتوأ امو ©

 ظفل ىلع ةفوطعم «ام» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةلالجلا

 «ىسوم» ىلع ةفرطعم : ىسيع . ةفطاع : واولا : نويبنلاو ىسيعو ©

 عوفرم ١ىسوم) ىلع واولا فطعلا فرحب ةفوطعم :نويبنلاو ..هبارعإ برعيو

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 امهاو . ةرسكلا : مسالا رج ةمالعو يتوأب قلعتم رورجو راج : مهبر نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قرفن .اهل لحم ال ةيفان :ال : قرفت ال ©

 . لاح بصن لحم يف !قرفن ال» ةلمجو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم قرفتب قلعتم ناكم فرظ : مهثم دحأ نبب ©
 ريمض !مهاو . ينايب رج فرح : نم . ةرسكلاب رورجي هيلإ فاضم : دحأ

 . «دحأ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو .نمب رج لحم يف نيبئاغلا '

 ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن . ةيفانئتسا : واولا : نوملسم هل نحنو ©

 . « نحن ١ ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . ًأدتبم عفر لحم يف مضلا

 نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «نحنا ربخ : نوملسم
 . درفملا نيونت
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 5 هيف فومَو هني ليل ايد جدلا ئ مج 1
 :يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ةيفانكسا : واولا : غتبي نمو ©

 مزج ةمالعو' طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعفأ : غتبيا ٠ ًأددتبم عفر لح

 أ. وه. : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هلعلا قرح هرخخآ فذح

 . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو ,طرشلا لعف اتلمجو

 هيلا فاضم : مالسالا .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاذيد مالسالا ريغ ©

 لوعفم نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم زييمت ::ًانيد . ةرسكلاب رورج

 . هيلع تمدق نأ دعب «ًانيد» نم لاح ازيغا نوكيف «يغتبي)

 يفنو بصن فرح : نل . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل ١٠١ هنم لبقي نلف ©

 ينبم :ؤهو ةجتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : لبقي .لابقتساو

 راج: هنم' .'وه هريدقت ًاناوج هيف زتتسم ريمض لغافلا بئانو لوهجملل

 ءافلاب نرتقم. مزاج طرشلا باوج «لبقي نلف» ةلمجو .. لبقبيب قلعتم رورجمو

 ا . اهل لحم ال لوصوملا ةلض «غتبي» ةلمجو . مزج: لحم يف ةيفان ةادال

 حتفلا ىلع يتبم لصفنم ريمض : وه . ةيفانتسا : واولا: ةرخآلا يف وهو ©

 أدتبملا رخو نيرساخلاب قلعتم رورجمو زاج : ةرخآلا يف .أادذتبم عفر ل يف

 001 . نيرساخلا نم رساخلا :يأ نيرساخلا نمب قلعتم

 ركذم عج هلأ ءايلا : مسالا رج ةمالعو رورجبو راج: نيرساخلا نم ©

 0 .. درفملا نيونت نع ضونع نونلاو ملاس

 ْمُهماََي وحلول ِهنايإ شب اوكا ه آى ديت ١ ًُ
 © 2100 دّدأَو , انني

 . اخ بصن لح يف حتفلا لع ينبم ماهفتسا مسا ١ "فيك: هيأ يدهب فيك ©

 سالف



 ظنل هللا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يده

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 ينبم ضام لعف : اورفك .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاموق : اورفك اموق ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 - فوصوملل - تعن  ةفص بصن لحم يف «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 عزتب بصن لحم يف : اهربخو اهمسإ نم اهدعب امو «نا» و . ًاموق  توعنملا

 . ناب اودهش : ريدقتب . . ضفاخلا

 وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم اورفكب قلعتم نامز فرظ : مهئاميإ دعي © :

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض :«مه» و ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ناهبإ . فاضم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 بارعإ برعت : اودهش . ةفطاع : واولا : قح لوسرلا نآ اودهشو ©

 «نأ» اونمآ وهو لعفلا ىنعم نم مهناييا يف ام ىلع ةفوطعم يهو «اورفك»

 ةحتفلاب بوصنم (ْنأ» مسا : لوسرلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 . ضفاخلا عزنب بصن لحم يف اهدعب امو «نأاو .ةمضلاب عوفرم اهربخ :قح

 . نأب اودهش :ريدقتلا :

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةفطاع : واولا : تانيبلا مهءاجو ©
 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و لصافب هلعاف نع لصف هنأل ركذ دقو 2

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : وارلا : يدهي ال هللاو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدبي . اهل لحم ال ةيفان : ال .ةمضلاب

 ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع

 . أدتبمللا ربخ عفر لحم يف «يدهي ال١ ةيلعفلا

 - تعن  ةفص :نيملاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :موقلا : نيملاظلا موقلا ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلاب ةبوصنم موقلل

 دا ١1



 001 1 مد كر

 يل ةكبكلاو ُلاَََوهلَعَ مئة /ا/
 1 ءالوأ: مهؤازج كئلوأ ©

 'ريمض امه »و ةمضلاب عوفرم ناث ًأدتبم : مهقازج . باطخلل فاكلاو
 ٠ . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 : ىلع : مهيلغ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا ةنعل مهيلع نأ ©

 , راخلاو ىلعب رج لحب يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض مها و رج فرح
 . بوضنم رخؤم نأ» مسا : ةنعل . فوذحملا (ْنَأ) ريخنب قلعتم رورجملاو

 ' نأ» ةلمجو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب

 ' ةنعل مهيلع نأ مهؤازجا ةلمجو «مهؤازج» ربخخ عفر لحمأ يف «هللا ةنعل مهيلع
 . «كئلوأ» أدتبملا 'ريخ عفر لحم يف ؛هللا

 : يواوب ناقرطعم نامسإ : : سانلا ٠ . ةكئالملا : : نيعمجأ سانلاو ةكئلملاو ©

 © نو ظيمحلَ أر انك نيك 84
 , نع ضوع نوثلاو ماس ركذم عمج هثأل ءايلاب بوصتم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 ْ . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهبف . درفملا نيونت

 ال ةيفان : ال . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : باذعلا مهنع ففخي ال«

 : راج : مهنع .ةمضلاب عوفرم لوهجملل يئبم عراضم لغف :ففخي .اه لمع

 لغاف بئان .: باذعلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ففخيب قلعتم رورجمو

 ش . ةمضلاب عوفرم

 | ريمض : مه. .اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : :١ نورظني مه الو ©

 يم نام لف :نروظتم ادت عقب لع يف ةركسلا لع ريم لع

 | و



 لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم لوهجملل
 . «مهل ربخ عفر لحم يف (نوزظني» ةلمجو لعاف بئان عفر لحم يف

 ُهييروَع لص 02 2 لا

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصم مسا : نيذلا .ءانثتسا ةادأ الإ : اويات نيذلا الإ ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبات . الاب ىنثقتسم بصن لحم
 «اوبات» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص

 ىلع ينبم ةراشإ مسا : 0 كلذ دعي نم ©

 «اوبات» ىلع ةفوطعم : اوحلصأ . ةفطاع : واولا : هللا ّنإف اوحلصأو ©
 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةيفانئتسا ءافلا .. اهبارعإ برعتو 1

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم « نإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 - تعن  ةفص : ميحر . ةمضلاب عوفرم ؛نإ» ربخ :رونغ : ميحر روفغ ©

 . ّنإل ًايناث ًاربخ «ميحر» نوكي نأ زوجيو ةمضلاب هلثم عوفرم روفغل ْ

ٍ- 
 كلل 0 ا ه#آ 2ك

 :مهتبو لبقت نإ ارمكخوُكاوزأ هيام ارتداد 06

 00 و

 نواصل

 مسأ :نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : اورفك نيذلا نإ 6

 ينبم ضام لعف : اورفك ٠ اذا مسا ابصن لع يف حشفلا لع ينم لوصوم

 امل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمحو . ةقراف فلالاو

 لااا



 ناميإ : ةيفرظلا ىلع بوصنم اورفكب قلعتم نامز ْفرظ : مهئاميإ دعي ©
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ة«مه» و . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 : | . ةفاضالاب رج لحم

 , "اورفكا ىلع ةفوطعم : اودادزا .. فطع فرح : مث : ًارفك اودادزا مث ©

 ْ . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ارك . .اهبارعإ برعتو

 عراضم لعف : لبقت . لابقتساو بصنو يفن فرح : مهتبوت لبقت نل ©
 رنج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض امها وةمضلاب عوفرم

 | . «نإ» ريخ عفر لحم يف «مهتبوت لبقت نل» ةلمحو . ةفاضالاب

 عقر لحب يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ ..ةيفانحسا : واولا : كتلوأو ©
 ا ا . تاطخلل : فاكلاو . أدتبم

 ! أدتبم عفر لحم يف - لصفنم ريمض _ نيبئاخلا ريمض : مه : نولاضلا مه ©

 : ملابس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «مه2.يناغلا أدعببملا ربخ : نولاضلا . ِناث

 : يف «نولاضلا مه) ةيمسالا ةلمجلاو درفملا مسالا نيؤنت نع ضوع نونلاو

 0 . «كتئلوأ) ربخ عفر لحم
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 ءان ]نير فس فت اورو َنِراَنِإ 6
0-7 001 

 0 ١ ةييكنكا 7 هفبى طك دتفاولَو

 ْ ةيآلا يف اهنارعإ قبس : اورفك نيذلا َّنِإ : اوتامو اورفك نيذلا نإ ©

 ' برجتو «اؤرفكا ىلع ةواولا» فطعلا فرحب ةفوطعم : اوتامو .ةميركلا
 00 ٠ اارعإ

 ْ را مهذ ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوقرم 2 ريخ ْ ا رافك . ًادتبم عقر



 لعف : لبقي . لابقتساو بصنو يفن فرح . ةيفانئتسا : ءافلا : لبقي نلف ©

 نوكت نأ زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم لوهجملل ينبم عاضم
 (نإ» ربخ عفر لحم يف اهدعب امو «لبقي نل» ةلمجو . ةدئاز «"نلف» يف ءاغلا

 ىنعم ةنمضتم نيذلا نأل زاجملا باوجل ةعقاو ءافلا نوكت نأ بوصألاو

 . طرشلا

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . لبقيب قلعتم رورجبو راج : علم مهدحأ نم ©

 بوصنم زييمت : ًايهذ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ضرألا : ًابهذ ضرألا ©

 . ةحتفلاب

 ىلع ينبم'ضام لعف :ىدتفا .ةيلصو : ول .ةيلاح :واولا : هه ىدتفا ولو ©

 وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 راج : هب . هلثمب ىدتفا وأ هسفن ىدتفا ولو يأ ًاراصتخا لوعفملا فذحو

 طرش ةادأ ؛ول» نوكت نأ زوجيو لاح بصن لحب يف : اهدعب امو «ول» وهب
 ىدتفا ولو» ريدقتلا . هانعم مدقتل ًافوذحم طرشلا باوج نوكيو ةمزاج ريغ

 . 4.0... لبقي نلف هسفن

 ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ميلأ باذع مهل كتلوأ ©

 : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةمضلاب عوفرم باذعل ةفص

 : مهل . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : نيرصان نم مهل امو ©
 رورجم مسا : نيرصان . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح : نم . تبرعأ !

 نيوئت نع ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو نمب ًأظفل

 . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم درفملا

 ا



 ' © ميله نو دوت ْوففْتاَمَو نوبي امو ففتح َمِلااولاَنمََل 7 رسل 8742 ه2 سس ع سم 2
 عراضم لعق : اولانت . لابقتساو بصنو يفن فرح : ٌريلا اولانت نل ©

 واولا' . ةسمخلا لاعفالا نم هلأل نونلا فذح هيصن ةمالعو نلب بوصنم

 بوضنم هب لوعفم : ربلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةرمضم نأب .بوصنم عراضم لعف : اوقفنت .رجو ةياغ فرح : اوقفت ىتح ©

 واولا . ةْسمخلا لاعفالا نم هنأل نونئلا فذح هببصن ةمالعو «ىتح» دعب

 ليوأتب اهالت امو (ْنأ) و . ةقراف فلالاو لعاف عفز لحب يف لصتم ريمض

 ' « اوقفنت" ةلمجو . اولانتب قلعتم رورجملاو راجلاو.ىتحب رج لحم يف ردصم
 ' يف ةيضيعبتلا «نم» نال لعفلا لوعفم فذح . اهل لحم ال ةرمضملا « ْنأ» ةلص
 . هيلع لدت «نوبحت امتا

 ' مسأ «اماا و . نوبحت ام ضعب يأ ةيضيعبتلا «نم» نم هنوكم : نويحت امم ©

 نوقفنتب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا .ىلع ينبم لوصوم
 : «نوبحتا و نوبحت امم ًاضعب ريدقتب فوذحملا «نوقفنت» هب لوعفمب قلعتم وأ

 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبنثب عونفرم عراضم لعف

 ش . لوصوملا ةلص «نوبحت» ةلمجو

 ' ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام .ةيفانتسا : واولا : ءيش نم اوقفنت امو ©

 | لعف:هلأل اهب. موزجم عراضم لعف : نوقفنت . هب لوعفم ٍبصن لحم يف نوكسلا

 ' لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذحج همزج ةمالعو طرشلا

 , «اف) نم: ةبفوذحم لاحي قلعتم رورجمو راج : ءيش نم . ةقراف فلالاو

 . ينايب رج فرح «نم» و ةيطرشلا

 بعت فرح . طرشلا باوجملا يف ةعقاو ءاملا : ميلع هي هللا نإف ©
 . راج, : قلب ميظعتلا برسم «ناد مسا : هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو

 ' يلا نإل لجو . ةسفلاب عوفرم هنا ريخ : ميلع . ميلعب قلعتم رورجو

 : . ناب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاجأ طرش باوج ؛ميلع

 ١5د



 لوسسألْبق نم وسقطت 0 اج َناكم اعطال كه 47 1[ ل121 اسوأ رات + تك سرت ف نس سنت
 هه اس ورث و لني د 2 و

 ©© نقدَص متتكنإموللأدن يروا أ انام رولا

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ماعطلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ماعطلا لك ©

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ًالح ناك» هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض همساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : الح ناك ©
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخ الح . وه هريدقت

 مسالا رج ةمالعو اهل ةفصب وأ الحب قلعتم رورجتو راج : ليئارسأ يذبل ©

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ءانثتسا ةادأ : ليئارسا مرج ام الإ ©
 «ليئارسا»و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مرح . الإب ىتثتسم بصن لح يف
 ال لحم ال لوصوملا ةلص «ليئارسا «مرحا ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . همرح ام آلا يأ فوذحم دئاعلاو

 «هسفنا يف ءاهاو مرحب ناقلعتم نارورجمو ناراج : ليق نم هسفن ىلع ©

 عراضم لعف : لزنت . بصنو ةيردصم فرح : نأ : ةاروتلا لزحت نأ ©

 لعاف بئا : ةاروتلا .لوهجملل يئبم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 . هيلا فاضم رج لحم يف ردصم ليوأتي «اهالت امو نأ» و . ةمضلاب عوفرم

 واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ةاروتلاب اوتأف لق ©

 ءافلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوتث . مدقتم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةدئاز

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا
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 ! «ةاروتلاب اوتثا» ةلمجو . اوتأب قلعتم رورجيو راج ةاروشللاب ةنقراف فلالاو لعاف
 ا . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف

 ... اهارعإ برشقو ء اوشا « ىلع ةقوطسم : اللا ٠ قطاع هلا: اهولتاف ©

 ضقان ضام لعف : متنك ٠ هناج طرق فرح : نإ : نيقداص متنك نإ ©
 ؛ . طرشلا لعف مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم

 عمج :ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبمإ لصتم ريمض ءاتلاو

 ' نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :: نيقدداص . روكذلا

 : هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . درفملا مسالا نيوئت نع ضوع

 0 ..... ةاروتلاب اوتآف نيقداص: متنك نإ : ريدقتلاو

 8 21010000 يك اهمال ريت ان أ
 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا :: : ىرتفا نمف ©

 0 ىرتفا ٠ يالا ال كلاب كم ادم رقي ل

 ريمض لغافلاو طرشلا لعف مزج لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردنقملا حتفلا ىلع

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 : هبلوعفمل : بذكلا . قلتخا يأ ىرتفاب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا
 ا . لوصوملا ةلص «ىرتفا» ةلمجو: . ةحتفلاب بوصنم

 ينبم ةراشإ مسا : اذ : كلذ . ىرتفاب قلعتم رورجيو راج : كلذ دعي نم ©

 ., باطخ فرح فاكلاو دغبلل : ماللا . ةفاضالاب. رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ةراببشإ مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : نوملاظلا مه كئلوأف ©

 ريمض : مه . باطخلل : فاكلاو . ًادببم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم
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 عمج هنأل واولاب عوفرم !مه» ربخ : نرملاظلا . ٍناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 «نوملاظلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نع ضوع نوتلاو لاس ركذم

 مزاج طرش باوج «نوملاظلا مه كئلوأ» ةلمجو «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف

 . «نم» ادتبملا

 ف نارام َناَكاَمَو ََحمعَرإ هلم اوغ اخي هه اَقَدَصْرُ 046

 رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينيم رمأ لعف : لق: هللا قدص لق ©

 لعف : قدص . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو تنأ : هريدقت ًابوجو هيف 1

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 . لوقلا لوقم « هب لوغفم بصن لحم يف (هللا قدصا ةلمجو

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوعبتا .ةيفانكتسا :ءافلا : اوعيتاف ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . ةقراف :فلألاو

 :ميهاربا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :نيد يأ: ًاقينح ميهاربا ةلم ©:

 .ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم
 زوجيو ةحتفلاب بوصنم ميهاربا نم لاح :لالضلا نع ًالئام يأ :ًافينح

 . حدملا ىلع هبصن :

 :ناك .اهل لمعال ةيفان :ام .ةيفانئتسإ :واولا : نيكرشملا نم ناك امو ©

 :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمسإو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ْ
 امو :ريدقتب فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجتو راج :نيكرشملا نم .وه

 هنأل ءايلا «نيكرشملا» رج ةمالعو مهنم ًابوسحم وأ نيكرشملا نم ًاكرشم ناك

 نوكت نأ زوجيو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو .ملاس ركذم عمج

 .الاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا

 كك



 رك ور

 ه» لفل كف و ناب دك ةكيّركساكِ ضف ِتيَدتأَدإ 4”

 ل سا لال . لعفلب هيشم ديكو بصت فرح ذإ: تيب لوأ نإ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :تيب .ةحتفلاب بوصنم

 : حتفلا ىلع ينبم .لوهجملل يئبم ضام لعف :عضو : سانلل عضو ©

 رورجمو راج : سانلل . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 0 . تيبل ةفص رج لحم يف «عضو) ةلمجو .عضوب قلعتم

 : ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةقلحزملا ديكوبتلا مال ماللا : ةكبب يذّلل ©
  كوصوملا ةلصصب قاعتم رورجتو راب : ةكيب ال بخ عقر لح يف نوكسا

 اةحتفلاب توصنم اكرايم» ىلع واولا فطعلا فرحب فوطعم :ىدهو

 ' رج ةمالعو ىدهب قلعتم رورجمو راج :نيملاعلل .رذعتلل فلألا ىلع ةردقلا

 نيونث نع .ضوع :نونلاو .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا

 .درفملا

 حرستا اع 212 سس ل را 1 2
 مساع هلل اًنياءناح اك وك َنكوءِسيَرإداَم تن تيأء هي لال

 رس دل 2م ست 2 او اس م 2 1 7 0-1

 *© ياعم نر 2-7
 أدتبم :تايآ .فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : تانيب تايآ هيف ©

 . ةمضلاب ةعوفرم تايآل ةفص :تانيب .ةمضلاب عوفرم رخؤم

 أوريو رخؤم أدتبم وأ ةمضلاب عوفرم «تايآ ١ نم لدب : ميهاربا ماقم ©

 ةحتفلاب رورجي هيلا فاضم :ميهاربا ماقم .تايآلا هذه نم :ريدقتب فوذحم

 ا .:ةمجعلل فرصلا نم عونمم اهنأل ةرسكلا نم ًالدب

 باكا١ د



 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم .ةيفانئتتسا :واولا : هلكد نمو ©

 طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :هلخد .ًادتبم عفر لحم

 ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف اتلمجو .هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع
 . «؟نم» ربخ

 هيف رتتسم ريمض همساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك : ًاذمآ ناك ©
 اًانمآ ناك ةلمحو .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخ :ًانمآ .وه هريدقت ًازارج

 . ةيناث ًالاح وأ ىدحل ةفص بصن لح يف

 . فوذحم مدقم ربخب ناقلعتم نارورجمو ناراج : سانلا ىلع هللو ©

 فاضم لماع ردصم وهو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :جح : تيبلا جح ©

 . ةرسكلا :هرج ةمالعو .رورجم هيلا فاضم :تيبلا .هلوعفمل

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :نم : عاطتسا نم ©

 .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو «لك نم ضعب لدي» سانلا نم لدب رج

 ًازاوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عاطتسا

 «عاطتسا نم» ةلمحو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «عاطتسا» ةلمحو .وه : هريدقت

 . مهعيطتسم جحي نأ سانلا ىلع هللو يأ . . جحلاب لعاف : ًاضيأ اهيف ليق

 باوجو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم : ليقو
 .بارعإلا وه لوألا لوقلا نأ الإ . جحيلف عاطسسا نم يأ :فوذحم طرشلا

 .هب لوعفم :.ًاليبس .عاطتساب قلعتم رورجبو راج : رفك نمو ًالييس هيلإ ©
 برعتو «لخد نم» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم رفك نمو .ةحتفلاب بوصنم 3

 . اهبارعإ

 هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنِإ .. طرشلا بارج يف ةعقاو :ءافلا : هللا ٌنِإف ©
 نع ينغ هللا ْنِإ ١ ةلمجو .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ّنا» مسا :هللا .لعفلاب ١

 . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نيملاعلا
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 راج :نيملاغلا نع .ةمضلاب عوفرم ؛ْنِإ ١ ريخ :ينغ : نيملاعلا نع يّنَع ©

 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا : مسإلا رج ةمالعو :ينغب 'قلعتم رورجو

 ٍْ . درفملا نيونت نع ضضوع :نونلاو .ملاسلا

 8 ومسمع يرعاك يب وردت تكا قأيزأ
 .ءاقتثال هراو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :ّْلق : باتكلا ل

 ' .ءادن ةادأ“.:اي .تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا
 رورجم هيلا فاضم :باتكلا .ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم :لهأ
 !لوقم) هب لوعفم بصن لح يف اهالت امو باتكلا لهأ اي» ةلمجو .ةرسكلاب

 1 . «لوقلا

 رج لح يف ماهفتسا مسإ :ام'.رج فرح :ماللا نم ةفاؤم :1: نورفكت مل ©

 . .نورفكتب قلعتم رورجملاو راجلاو رج فرحب هلاصتال هلفلأ تفذحو ماللاب

 '.ةسمخلا لاعنفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضنم لعف : نوربفكت

 يف «اهالت انو نورفكت مل' ةلمجز .لعاف عفر لحم يف لصعلم ريم : واولاو
 ؛باثكلا لهأ يدانأ :ريدقتب ءادنلا هرسفي ردقم لعفل هب لوعفم بصن لم“

 : ا - نورفكت مل : ًالئاق

 هيلا ٍفاضم, :ةلالجلا ظفل هللا .نورفكتب قلعتم رورجيو راج : هللا تايآي ©
 : : . ةرسكلاب ميظعتلل رؤرح

 هللا لاح بصن لحم ف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو..ةيلابح واولا : دههش هللاو ©
 . ةمضلاب عوفرم هربخ : ديهش . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم

 ىلع نيم «ينذلا» ىنعمب لوصوم مسا ام .رج فرح : نولمعت اف ىلع ©

 ؛برعت :نولمعت .ديهشب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب زج لحم يف نوكسلا
 :ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ٍةلص «نولمعتاا ةلمحو .(نورفكت» بازعا

 'ام ىلع :ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لخملا بوصنم فوذخم .ريمض لوضصوملا

 : . مكلمع ىلع يا. ةيردصم '(ام» نوكت وأ هنولمعت

 لا -١5



 4 ا 2س دهم 0 10 د 0

 منو اَجوعاَج وبس نماء ند[ ل يسن عبود تر يتكيسلال هس رُك 4
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 ع بأ 8 ادهش
 0 ْن 2

 اي» بارعا برعت : هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأ اب لق ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ

 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : نمآ نم ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :نمآ «نودصت» لعفلل ش

 . لوصوملا ةلص «نمآ » ةلمجو .وه :هريدقت ًاناوج ْ
 لاعقألا نم هنأل نونلا توثب عوفرم عراضم لعف :نوغبت : ًاجوع اهنوغبت ©

 ينبم لصتم ريمض اه و .لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا .

 نونملا حتفلاب بوصنم لاح :اجوع .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 . لعفلا لصواو راجلا فذحف اه نوغبت لصألاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . ةيلاح : واولا : ءادهش متنأو © '

 بصن لحم يف :ةلمجلاو .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ءادهش .أدتبم عفر لخم
 . لاح

 دنع «سيلا لمع لمعت ةيفان :ام .ةيفانئكتسإ :واولا : لفاغي هللا امو ©

 ةغللا ىلع «ام» مسإ : هللا .ميمت ينب دنع اط لمع ال ةيفانو .نييزاجحلا ' |(

 : لفاغ . يفنلا ديكاتل دئاز رج فرح ءابلا .ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوألا

 نوكيو ىلوألا ةغللا ىلع ؛ام» ربخ هنأ ىلع ًالحم بوصنم ًأظفل رورجم مسا

 . أدتبمللا رببخ عفر لحم يف ةيناثلا ةغللا ىلع رورجملاو راجلا ْ

 ةميركلا ةيآلا ةيامن يف ةدراولا «نولمعت ام ىلع» بارعإ برعت : نولمعت امَع ©
 . ةقباسلا

 دا



 ٠١ بك اكييد امس -

 يكب «©
 / يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي : اوذمآ نيذلا اهيأ اب ©

 ١ نايب:فطع متفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .هيبنتلل ااه» و بصن لحم

 . ةعامجلا أواوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوئمآ .«َيأ» نم لدب وأ

 ةلص هاونمأ» ةلمجو .ةقراف فلألاو .لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولا

 ْ . اهل لحم ال لوصوملا

 أل موزج عواضم لعف اوعبطت مزاج طرش فرح :نِإ : : ًاقيرف اوعيطت ْنإ ©

 واولا .. ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف

 ١ بوضنم ذب لوعفم :ًاقيرف .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض

 ' مس ! نيذلا . ينايب رج فرح : نم: باتكلا اوتوأ نيذلا نم ©

 ةفضب قلعتم رورجملاو راجلاو نب رج لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم
 , مضلا ىلع ينبم لوهجسلل ينبم ضام لعف :اوتوأ .«ًاقيرف» نم ةفوذحم
 لحم ؛يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا

 ' : .باتكلا . لوصوملا ةلص «اوتوأ ١ ةلمجو ةقراف : فلالاو .لعاف بئان عفر

 0 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 :هنمزج ةمالعو هؤازجو طرشلا باونج هنال موزجم عراضم لعف : مكودري ©

 . عقر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح

 ' ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .لعاف
 . روكذلا عمج ةمالع

 : . ةطفلاب برصنم مكردري قلعخم نامز فرظ : نيرفاك مكئاميإ دعب ©

 : مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا . ةرسكلاب رورجم ميلا فاضم :ناهيا

 11١6ل



 ءايلاب بوصنم لاح :نيرفاك .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 ةلمجو .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال
 . بارعالا نم امل لحم ال «مكودريلا

 1 خو

 ميرور فوه[ ث يا مكسب[ نو نو 0

 هاو ّلِإ يَهْدِي 2

 © ريق إملإ َكرْهدَعهَهإ
 ىللع ينبم ماهفتسا مسإ :فيك .فطع فرح :واولا: نورفكت فيكو ©

 هنأل نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف :نورفكت .لاح بصن لحم يف حتفلا

 . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعقألا نم

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض متنأ .ةيلاح :واولا : مكيلع ىلتت متنأو ©

 ةمالع ميملاو . لتتب قلعتم رورجمو راج .رذعتلل ةروصقملا فلألا ىلع ةردقملا

 ةلمجلاو .لاح بصن لحم يف «اهالت امو ىلتت متنأ» ةلمجو .روكذلا عمج

 , «متنأ » أدتبملا ريخ عفر لحم يف ؛هللا تايآ مكيلع ىلتت» ةيلعفلا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :تايآ : هللا تايآ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :مكيف .ةفطاع : راولا : هلوسر مكيفو ©

 .ةمضلاب عورفرم رخؤم ًأدتبم : هلوسر .روكذلا عمج ةمالع ميملاو فوذحت

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهملاو

0 

 ىلع ينبم مزاج طرش مسإ :نم .ةيفانئتسإ :رواولا : هللاب مصتعي نمو ©

 طرشلا لعف هنال موزجم عراضم لعف : :مصتعي . .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو

 رجلا ةمالعو ءابلاب ميظعتلل رورجم مسإ :ةلالجلا ظفلو .رج فرح ءابلا : هللاب
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 : .. مصتعيب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا

 ' لعف :يده .قيقحت فرحأ :دق .طرشلا:باوجل ةطبار : ءافلا : يده دقف ©

 ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع .ينبم لؤهجملل ينبم نضانم
 : لحب يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج (يده دقفا' ةلمجو . وه هريدقت

 : . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف :هباوجو. طرشلا لعف اتلمجو . مزج

 - كلعن :ةفص : ميقتسم .يدهم قلعتم رؤرجمو راج : ميقتسم طارص ىلا©

 1 ش : ايدك ةورج طارصل

 ١  02ةزايتش أو 0 أو نات عما افك ٠
 » ةئاملا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اونمآ نيذلا اهيأ اي . 00

 .ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف ؛ هللا اوقتا ©:

 : ةلالجلا'ظفل هللا .ةقراف : فلألاو .لعاف' عفر لجم يف لصتم ريم :واولا

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 : هيلا فاضم :هتاقت .ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم بئان : ٍّنح : هتاقت قح ©

 | رجب لحم يف رسكلا يلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو . ةرسكلاب رورجم
 . ةفاضالاب

 عراضم لعف : نترمت . ةمزاج ةيهاث : ال. . ةفطاع : واولا : ٌنتومت الو ©

 . ةعابجلا واو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذخ همزج ةمالعو الب موزجم

 هنأل' واولاي لعاق عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةئكاش اهئاقتلال ةفوذحملا

 ! ٍبضن لحن يف ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع : نوتلاو . ماس ركذم عمج
 00 ْ ش ٠0 .لاح
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 ا اور كسُمأو أورد أَعيَجوم لب مْعأَو ٠١7 007 م ص قص 5
 رفح نك الع تنكر نوخإ | ينم 2 لَم َءَنعَأ ص ٌُْف ا 1 - 0 ف 2 80

 نو 0 2
 كيل هو! تكل 1 :اكياكلا :

 0 يا

 رورجمو راج :لبحب .اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «اوقتا» ىلع
 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :هللا .نآرقلا وأ مالسالاب يأ .اومصتعاب قلعتم

 . ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاعيمج .ةرسكلاب

 لعف :اوقرفت .ةمزاج ةيهان :ال .ةفطاع :واولا : اوركذاو اوقرفت الو ©

 لح يف لصتم ريمض :واولا .٠ نونلا فذحل همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 افيفخت نيءاتلا ىدحا تفذح «اوقرفت» هلصأو .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر

 . «اومصتعاو» بارعإ برعت :اوركذاو

 رورجي هيلا فاضم هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكيلع هللا ةمهعذن ©

 :ةمعن نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :مكيلع .ةرسكلاب ميظعتلل

 اوركذاب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ءادعأ متنك ذا ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :متنك .ةمعنب وأ
 .2ناك) مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاعلاو . نيبطاخملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف «متنك» ةلمحو .ةحتفلاب بوصنم اهربخ تءادعأ :

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ّفلأ .ةفطاغ ءافلا : مكبولق نيب َفّلاف ©

 فلأب قلعتم ناكم فرظ : نيب .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو

 ريمض :فاكلا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :مكبولق .ةحتفلاب بوصنم

 ةلمجو .روكذلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . «متنك» ىلع ةفوطعم اهنأل رج لحم يف «ٌفلأ»
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 . :ًاناوخإ هتمعتب متحبصأ .ةفطاع : انلا : ًاناوخإ هتمعنب متحيصأف ©
 ' ىنعمب ًاناوخاب قلعتم «هتمعنبلا رورجلاو راجلاو «ءادعأ متنكا بارعإ برعت

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاه لاو . متحبصأب قلعتم وإ هتمعنب متيخآتف

 ّْ . مترصف ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 ' ىلوألا ؛متتكذ لع فطعلا واوب ةفوطعم : متنكو : ةرفح افش ىلع متنكو ©

 | فوذحملا «متنكا ربخب قلعتم رورخيو راج :افش ىلع . اهبارعإ برعتو

 هيلا فاضم :ةرفح .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 . ةيواه ةفاح ىلع يأ ةرسكلاب رورحم

 !ٍ . «ةرفحا 'نم ةفوذح ةفصب قلعتم رورخيو راج : اهنم مكذقنأف رادلا نم ©
 ! .حتفلا لبع ينبم ضام :لعف :«متنك١ ىلع ةفوطعم :مكذقنأ .ةفطاع :ءافلا

 ! ينبم لصتم ريمض :فاكلا .وه :هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو
 ,راج :اهتف روكذلا عمج ةمالسع ميمو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع
 ْش . مكذقنأب قلعتم رورجمو

 فلا لع يب .لثم :ىنعمب مسإ :فاكلا : هتايآ مكل هللا نيبي كلذك © .
 : ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ :اذ .أدتبم عفر لحم يف

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :نيبي .باطخ فرح :فاكلاو .دعبلل ماللا

 لحم يف هللا نيبي» ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلا ىلع عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا

 ١ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو نيبيب قلعتم رورحمو راج : مكل .. أدتبملل ربخ عفر
 ' ءاملاوب . ملاسلا .اقلا يجب قحلم هنا ؛ ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : هتايآ

 يف فاكلا نركت أ وأ .ةفاضالاب رج لح يف رسكلا ىلع يئبم لصتم ريمض
 ريدقتلا .هل ةفص وأ فوذحم قلطم لوعفم بئان بصن لحم يف «كلذك»

 ! . كلذ لثم ًاينيبت هتايآ مكل هللا نيبي

 .ريمض :فاكلا (َّنإ) تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح :لعل : نودتهت مكلعل ©
 . كالا عج ةمالع ميلا لعلا مسإ بصن لع يف مضلا ىلع ينيم لصتم

 :واولاو .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف :نودتب#

 ١ .0لعلا ربخ عفر لحم يف !نودتبت» ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 سام



 هت

 رك اع دومين وفلفل نوم أمسي
 2 نوم كيلو

 عراضم لعف :نكت .رمالا مال ماللا .ةيفانتتسا :واولا : ةمأ مكنم نكتلو ©
 .نيتكاسلا ءاقتلال هوإو تفذحو نوكسلا همزج ةمالعو ماللاب موزجم صقان

 و روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا «نكت» ربخب قلعتم رورجمو راج :مكنم
 رخؤم اهمسا : ةمأ . مكضعب ميقيلو يأ ضيعبتلل وأ ينايب رج فرح «نم»

 . ةمضلاب عوفرم

 ربخ بصن لحم يف وأ ةمأل ةفص عفر لحم يف :ةلمجلا : ريخلا ىلا. نوعدب ©:

 «ةمأ» نم لاحب وأ نكتب ًاقلعتم (مكنم» رورجملاو راجلا نوكي نأ ىلع «نكت» 7
 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : يهو . فوصوملا ىلع ةمدقم ةفص هنال

 قلعتم رورجمو راج : ريخلا ىلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 . نوعديب

 ناتفوطعم ناتلمجلا : ركذملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ©
 . اهبارعإ نابرعتو «ريخلا ىلا نوعدي» ىلع فطعلا يواوب ش

 ىلع ينبم ةراشا مسإ :ءالوأ .ةيفانئكسا :واولا : نوحلفملا مه كئلوأو ©:

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . باطخلل فاكلاو أدتسم عفر لح ين رسكلا

 . ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوحلفملا . ناث أدتبم
 «نوحلفملا مه ٠ ةيمسالا ةلمجلاو .درفملا مسالا نيونت نع ضوع : توثلاو

 - دابع - لصف ريمض «مه» برعي نم كانهو «كتلوأ » ربخ عفر لح يف
 . «كتلوأ ١ ربخ :نوحلفملاو

 ة١أس
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 ١ دلتا ايلاف جامي اأو انتل كاوا .

 يحشد ©*#

 . موز عراضم لعف :اونركت .ةيهان ةمزاج :ال .ةفطاع :واولا : اوئوكت الو ©

 اريمض :واولا .ةسمنقلا لاعفالا نم هنال نوئلا فذح ةمزج ةمالعؤ الب

 1 . ةقراف : فلالاو .اهمسا عفر لمع يف لضتم

 ابصن لح يف حتفلا لع ينبم «لثما ىنعمب مسإ :فاكلا : اوقرفت نيذلاك ©

 ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ «نيذلا» و «نوكت» ربخ
 نراجلاو فاكلاب رج لحم يف ؟نيذلا» و هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكي وأ

 هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقرفت .«نوكت» ربخبب قلعتم رورجملاو

 . ةقراف :فلالاو .لعاف عقر لحن يف لصتم ريمض :واولا : ةعامجلا 'واوب

 . ال لح ال لوصوملا ةلص ؛اوقرنفت» ةلمحو

 «نم .اهارعإ ابرعتو «اوقرفت» ىلع ,واولاب ةفوطعم : دعب نم اوفلتخاو ©

 1 : . اوفلتخاب قلعتم:رورجمو راج : كعب

 و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ءاج .ةيردصم :ام: تانيبلا مهءاج امه

 ,عوفرم لعاق :تانيبلا .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه»
 : . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ام) و .ةمضلاب

 ينبع. ةراشأ ,مسإ : ءالوأ . ةيفانئتسا-:- اولا : ميظع .باذع مهل كئلوأو ©

 ارج فرح اللا : ممل .باطخلل : فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع

 راجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه»و

 :.ةمدقلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع .مدقم فوذحم ربخب قلعتم رورجملاو
 ,«باذع مهلا ةلمجو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعنت - ةفص : ميظع
 0 . «كنلوأ »"أدتبملا ربخ عفر لحم يف



 ور مر 4 1 -_ هم 1

 ة 0 5
 نور باد ب وو دك دهر رمكحأ ا

 .ةحتفلاب بوصنم باذعب قلعتم نامز فرظ : مري: هوجو ضيبت موي ©

 ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف : هوجو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ضيبت

 . ةفاضالاب رج لحم يف «هوجو ضيبتا

 ضيبتا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :هوجو دوستو ؛ امأف هوجو دوستو ©

 . ليصفتو طرش ةادأ :امأ .ةيفانتسا ءافلا :امأف .اهبارعإ برعتو «هوجو |

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : مههوجو  تدوسا نيذلا ©

 ثينأتلا :ءات .ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :تدوسا .أادتبم عفر |

 نييئاغلا ريمض : (مه) و ةمضلاب عوفرم لعاف : هوجو .اهل لحم ال ةنئكاسلا

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم :

 .ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمحلا .مترفكأ محل لاقيف :هريدقت : مترفكأ ©

 :ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :مترفك |

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض

 فوذحملا «ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لح يف ؛اهالت امو مترفكأ» ةلمجو

 يف ةعقاو ءافلاو «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةفوذحملا (مهل لاقيف» ةلمجو

 . امأ باوج

 ناهيا .ةيفرظلا ىلع بوصنم مترفكب قلعتم نامز فرظ : مكئامبإ دعب ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم 1

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ٠ ةفاضالاب رج

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوقوذ .ةيفانكتسا :ءافلا : باذعلا اوقزف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم :واولا ..ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :باذعلا .ةقراف :افلالاو

1١١١ 



 لعف ,: متنك .اوقوذب قلعتم رورجملاو راجملاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ريم :ءاتلاو .نييطاخملا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام
 دكا ةلجو روكذلا عمج ةمالع ميلاو «اك" مسإ عفر لحم يف لصتم

 يف لوؤملا ردصملاو ةيردصم «اما نوكت وأ اه لحم ال لوضوملا ةلص «نورفكت
 هيلا كفاضملا ميقاو فاضملا فذحف مكرفك ببسب : :ريدقتلا .ءابلاب رج لحم

  عاضم لغف : يهو ٠ «ناك» ريخ بصت لحم يف ةلمجلا :نورفكت .هماقم

 ١ . لعاف عفر لحم يف واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ٠١١ ولك هضمها ق فهو تكَرا انَو 2
 .نيذلا امأ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مههوجو تضييبا نيذلا امأو ©

 ١ . اهمارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ف ( مههوجو تدوسأ

 . . رورجمو زاج : ةمحر يف . « امأ ١ باوج يف ةعقاو ءافلا : هللا ةمحر يفف ©

 جر يف" ةلمجلا هبشو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاض : ةلالحلا ظفل هللا

 : أ . نونئاك :ريدقتلا "نيذلا» ًأدتبملل فوذحم ربخب قلعتم «هللا

 عفر لم يف ثوكسلا ىلع ينبم لصفتن ريمض : مه: نودلاخ اهيف مه
 ١ عوفرم «مهلا ريخ : نودلاخ . نودلاخب قلعتم روزجمو راج : اهيف ٠ أدتبم

 ' ةلمجلاو درنفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . مللاس ركذبم عمج هنال واولاب

 . ا لع ال ةياتتسإ وأ لاح بصن لت يف «نودالاخ اهيف معا ةيمسإلا

 ٠١ يي ظروفهم كيك * 
 . لاصار ادتبم عقر لحب يف حففلا ىلع ينبم ةراشا مسإ : كلت : هللا تابآ كلت ©

 . هللا ":ةمضلاب عوفرم ربخ : تايا . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا «يت» أدتبملا

 : تايآلا ىلا ةراشالاو ةرسكلاب ميظعتلل روزجم هيلا فاض :ةلالجلا ظفل

 0 . ةروكأملا
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 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رلتن : قحلاب كبلع اهولتف ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :«اه»و لقشلل واولا
 قلعتم رورجمو راج :كيلع .نحن :هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 وأ .قحلاب ةسبتلم يأ «اه» نم لاحب قلعتم رورجمو راج :قحلاب . اهولتنب

 . قحلاب ةسبتلم ةوالت هريدقت فوذحم ردصمل ةفصب

 :ةلالجلا ظفل هللا .امل لمعال ةيفان :ام .ةيفانئئتسا :واولا : دهرب هللا امو ©

 هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديري .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم
 عفر لحم يف «ديري» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه :هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض
 . أدتبملا ربخ

 رورجمو راج :نيملاعلل .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اًلظ : نيملاعلل اًملظ ©:

 :نونلاو .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا مسإلا رج ةمالعو [لظب قلعتم

 . درفملا نيونت نع ضرع

 دي 20 مم هذ

 3 دوللي ضلك كومتلاؤاممَهَو . ٠١

 ظفل .رج فرح ماللا :هلل .ةيفانتسإ :وارلا : تاومسلا يف ام شو ©

 «هللا ةلمجلا هبشو ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل رورجم مسإ :ةلالجلا 1

 ةفوذحم لوصوم ةلصب قلعتم رورجيو راج :تاومسلا يف .رخؤمأدتبم

 . تاومسلا يف رقتسا وا نئاك وه ام :اهريدقت

 برعتو «تاومسلا يف ام هللا ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : ضرألا يف امو ©

 , اهبارعإ

 قلعتم رورجمو راج :هللا ىلا .ةفطاع :واولا : رومالا عجرت هللا ىلإو ©

 لعف :عجرت .ةرسكلا رجلا ةمالعو» ىلاب ميظعتلل رورجم مسإ :هللا . عجرتب

 .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :رومألا لوهجملل ينبم ةمضلاب عوفرم عراضم
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 هو -__ د ء

 لا رتل تزف رقاب كورلا تل كيوت ريش ١٠١
 م 6 ّ كورس صراع

 و نوصل مدل اتناك بتسصيصلا ان 1

 9 علا

 :ريمضب هلاصتال عه ةمأ ريخ متنك ©
 أميملاو ,اهمسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .:ءانلا :نيبطاخمملا

 روزجم هيلا فاضم :ةمأ .ةحتفلاب بروصنم اهربخ :ريخ .روكذلا عمج ةمالع

 00 . ةرسكلاب

 !لعفأ :تجارخأ .ةمأل - تعن  ةفصارج لخم يف ةلمجلا : سانلل تجرخأ ©
 :اهل لم ال ةنكاسلا ثينأتلا :ءات .ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 ارورجمو راج : سانلل . يه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو

 .نيذ لهأ ريخ يأ ةمأ لهأ ريخ متتك ىنغملا تجرخأب قلعتم
 ريملض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : فورعملاب نورمأت ©

 |ةلمحلاو نورمأتب قلعتم رورجمو راج :فورعملاب .لعاف عفر لحم يف لصتم

 ْ ش . اهل لحم ال ةيريسفت ةيلعفلا

 لع ملا يري ةقفرطعم ١ هللاب نوتمؤوتو ركذملا نع نوهنتو ©

 : . اهلثم نابرعتو («فورعملاب نورمأت»

 ةادأ عانتمال عانتما فرح :ول .ةيفانئتسا :واولا : :باتكلا لهأ نمآ ولو ©

 عوفرم لع :لهأ .حتبلا ىلع ينبم ضام :لعف' :نمآ: ؛ةمزاج ريغ طرش
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضما : باتكلا: . ةمضلاب

 يني رمق هلم لف + « ىل» بارج يف ةعقاو ماللا.: مهل ًاريخ ناكل ©
 .كلذ ناكل يأ .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :؛اهمسإو حتفلا لع

 ًايخب قلعتم رورجمو راج : مه. .ةحنتفلاب بوؤصنم «ناك» ربح . اريخ
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 . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا زيمض : «مهاو

 ربخن قلعتم رورجبو راج :«مهلا بارعإ'برعت : مهنم : نوئمّؤملا مهنم ©
 ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم رخؤم أدتبم :نونمؤملا :فوذحم مدقم

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 .1نوقسافلا مهنم» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : نوقسافلا مهرتكأو ©
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض :«مه»و .ةمضلاب عوفرم أدتبم :مهرثكأ

 :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوقرم ربخ :نوقسافلا .ةفاضالاب

 . درفملا نيونت نع ضوع

 هل لرسا هكر ا :
 ١ ١١ نورصبال ثرابذلا وأو و ينو كا ووكيل ٠ #5

 ايوصم عياأم لمف ةاشي .لاتتساو بصن ين فرح: مكورضي نل«©)

 لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح هبصن ةمالعو نلبي

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 «آلإد وأ ًالصتم ءانكتسالا الإ ىلتتسم : ىذأ . ءانكتسا ةادأ : الإ: ىذأ 6

 بوصنم ؛ ًاررض » ىنعم ىلع ' قلطم لرعفم ؛ ردصم ١ ىذأ ١ و رصح ةادأ

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 لعف :اولتاقي .ةمزاج طرش ةادأ :ْنِإ .ةيفانئتسا :واولا : مكولتاقم نإو ©
 لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو :طرشلا لعف هنال موزجم عراضم

 يف لصتم ريمض :فاكلا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا

 : . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 .«مكولتاقي# بارعإ بزعت طرشلا باوج :اوبرهي يأ : رابدألا مكوّلوي ©
 ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلاو .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم :رابدألا

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم
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 ١ نورصني ال لمع ال ةيفان :ال :فانكسالل فطع فرح : نورصني ال مث ©

 ' يف لصتم ريمض :واولاو .لوهجملل ينبم نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . لعاف بئان عفر ل

 ماس | و سسم ةك طمع واس كر 01 ل | توك و واس ع
 ساتان مربح هاني اوفيتام نبأ ارم هيلَعترَص
 م وا ا 10
 ا 0 د 0 هل ل 9

 5 ا
 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف: ةلذلا مهيلع تيرض ©

 :ةلذلا .تبرضب قلعتم رورجيو راج :مهيلع .اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 : . ةمضلاب عوفرم لعاف

 : .كصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تبرضب قلعتم ناكم فرظ ::اوفقث ام .نيأ ©

 اوفدرصو اؤدجو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ةلمخلا :اوفقث . ةدئاز :ام

 . .ةعامجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبنم ضام لعف يهو
 . اذ فال لعاف باث ع لع اف لتس يمس :واولاو

 ىنبلا هيلع لد فوذحم ىنثتسملاو ءانشتسا ةادأ : : هللا نم ليحي الا ©

 ' هللا نم ةمّدب نيمصتعم آلا يأ . اح لاحب قلتم رورو راج : لبحب

 .'؟لبح» نم ةفوذحم ةفصب:قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 بردعتو ؛هللا نم لبحب# لع فطعلا واوب ةقوطسم : نسسانلا نم ليحو ©

 . اهبارعإ

 / ةارعجرو» ىنعمب «تبرضا ىلع وارلاب ةفرطعم : هللا نم بضغب اوءابو ©
 لضتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو

 ' و اوءابب قلعتم رورجمو راج :بضغب .ةقراف :فلالاوأ .لعاف عفر لحم يف

 . «بضغا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم :رورجمو راج (هللا نم
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 مهيلع تبرض١ ىلع فطعلا واوب ةفيطعم : ةثكسملا مهيلع تيرضو ©

 . اهبارعإ برعتو «ةلذلا
 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ : اذ : اوناك مهنأب كلذ ©:

 بصن فرح :نأ .رج فرح ءابلا مهنأب باطخ فرح فاكلاو دعيلل :ماللا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو
 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك «نأ ١ مسإ

 ردصم ليوأتب «اهالت امو ْنأ) و «ناك» مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . فوذحملا «كلذ» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف :

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نوئلا توبثب عرفرم عاضم لعف : نورفكي © .
 يف «نورفكي» ةلمجو «نأ) ربخ عفر لحم يف «نورفكي اوناك» ةلمجو . لعاف عفر
 . (ناك١ ربخ بصن لحم

 هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .نورفكيب قلعتم رورجمو راج : هللا تايآب ©
 . ةرسكلاب ميظعتلا ىلع رورحم 1

 . اهبارعإ برعتو «نورفكي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ءايينالا نولتقيو ©
 .' ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ءايبنألا 037

 فوذحم «قلطم لوعفم» ردصمب وأ نولتقيب قلعتم رورجمو راج : قح ريغب ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم قح .قح ريغب ًالتق يأ
 :اوصع .ةيردصم :ام .رج فرح ءايلا .اهبارعإ يبس : اوصع امي كلذ ©

 ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 .ةفوذحملا فلالا ىلع ةلادلا ةحتفلا تيقيو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا

 «اهالت امو ام١ و .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 فوذحم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ةلص «اوصعو» مهتايصع ببسب ناك رفكلا كلذ : ريدقتب «كلذ» أدتبملل

 . اةام)

 برعتو « نورفكي اوناك ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نودتعب اوناكو 7

 . اهبارعإ

 باكا



 . ريمفلا ةعايجلا ارب هاصتال منغلا لع ينبس صقان ينام لعف : اوسبل ©

 . ةقراق فلالاو' ااهمسإ عفر لحم يف لصتملا

 ١ :لهأ نم .ةحتفلاب بوصنم «سيل» ربخ ءاوس :, باتكلا لهأ نم ءاوس ©
 ' قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :باتكلا .رورجيو رانج

 ' ةمألا+ تعن - ةفص : ةمئاق .ةمضلاب عوفرم رخؤم أذتبط : ةمأ : ةمئاق ةمأ ©

 . ةمضلاب ةعوفرم 1

 ريملض :وازلاو .زاولاب عيفرنم عراضم لعف :نرلتي : هللا تايآ نولتب ©
 : نم الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تايآ .لعاف مفر لح يف لصتم

 : رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .ملاسلا ثنؤملا,عمجب قحلم هنال ةحتفلا

 0 . ةمأل ةيناث ةفص عفر لخم يف «نولتي# ةلمجو ةرسكلاب ميظعتلل

 ْ هيلإ فاضم : : ليللا . ةحتفلاب :بوصنم نولتيب قلعتم ناز فرظ : لدللا ءانآ ©

 1 | , .٠ ةرسكلاب رورجم

 | يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض مه .ةيلاح :زارلا: نودجسي مهو « .
 : ةيلعقلا ةلمجلاو «نولتي» بارعا برعت :نودجبستي' .أدنبم' عقر لم
 لحم يف «نودجسي مه» ةيمسإلا ةلمجلاو «مهلا زيخ عفر لحم يف «نودجسيلا

 : . لاح بصن
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 تم ارسل ل و

 © َنيِمِلَصانسَكِلوأَو تريل

 توبثب عوفرم عراضم لعف :نونمؤي : رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ©

 ميظعتلل رورجمو راج :هللاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا

 رجلا ةمالعو ءابلاب ميظعتلا ىلع رورجم مسإ :ةلالجلا ظفلو نونمؤيب قلعتم

 ةرسكلاب رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب فوطعم :مويلاو .ةرسكلا

 . ةرسكلاب هلثم رورحم مويلل - تعن  ةفص . رخآلا

 يف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعم لاب نورمأيو ©
 برعتو «هللاب نونمؤي) ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم لمجلا : تاريخلا

 . اهبارعإ
 ىلع ينبم ةراشا مسإ :ءالوأ .ةيفانتسا :واولا : نيحلاصلا نم كئلوآو ©

 رورجمو راج :نيحلاصلا نم .باطخلل :فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع .ضوع :نونلاو «كئلوأ» أدتبملل فوذحم ربخب قلعتم
 . درفلا

95 0 

 5 نيل يع هدآو واتسب ركن واول هيو
 ىلع ينبم مزاج طرش مسإ :ام .ةيفانئتسا :واولا : ريك نم اولعفي امو ©

 لعف :اولعفي .«اولعفي» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لاعقألا نم هنال نونلا فذح همزج ةضالعو طرشلا لعف هنال موزجي عراضم

 :ريخ نم .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا :ةسمخلا

 . «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 يفنو بصن فرح :نل .طرشلا بارج يف ةعقاو ءافلا : هورفكي نلف ©
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 هبصن ةمالعو نلب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف :هورفكي .لايقتساو

 :عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقالا نم هنال نونلا فذح

 مضلا ىلع ينبم لصتم زريمض .:ءاملاو .لوهجملل ينبم لغفلا نأل لعاف بئان

 ,يفنم اهلعف مزاج طرش باوج «هورفكي نل» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف
 ْ . مزج لح يف ءافلاب ةقوبسم نلب

 ؛عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :واولا : نيقتملاب ميلع هللاو ©

 رورجيو.راج :نيقتملاب .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ميلع ؛ةمضلاب ميظعتلل
 ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسإلا رج ةمالعو ميلعب قلعتم

 ش . درفملا مسإلا يف :ةكرحلاو نيونتلا نع

 0 وأو كيم هه لو لوكيل ومع دم لاو دك 1001 ا 3 - 20 0 0 -_ م

 ويم

 *© ونعيم أ

 لوضوم منسإ :نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح': اورفك نيذلا ّنإ ©
 مضلا ىلع يتبم ضام لعف اورفك «ّنِإ ١ مسإ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةنعامجلا واوب هلاصتال
 : . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمحو

 عرانضم لعف : ينغت .لابقتساو يفنو بصن فرح :. مهنع ينغت نل«

 يف وهو ينغتب قلعتم رورجمو راج :مهنع .ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه ١ و مهعفنت نل ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم
 ش : ٠ نعب

 :ريمض «مه) و ةمضلاب عوفرم لعاق :لاومأ : :مهدالوأ الو مهلاومأ ©

 ؛ةدئاز ': ال .ةفطاع : واولا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 ,ةلجو . اهبارعإ برعتو ؟مهلارمأ ١ ىلع ىلع ةفوطعم : مهدالوأ . يفتلا ىنعم ديكاتل

 ْ . 0نإ» ربخ عفر لحم يف !مهارمأ مهنع ينغت نلا
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 :ًائيش .ةًائيشا نم مدقم لاحب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : ًاكيش هللا نم ©
 يأ «هللا نم» و ءانغالا نم ًاليلق وأ ءانغا يأ ردصملا نع بئان وأ هب لوعفم

 1 . هللا لدب وأ هللا باذع نم

 ىلع ينبم ةراشا مسإ :ءالوأ .ةيفانئتسا :واولا : راثلا باحصأ كئلوأو ©

 «كئلوأ» ريخ :باحصأ .باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رانلا .ةمضلاب عوفرم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :مه : نودلاخ اهيف مه ©
 عوفرم «مه ١ ربخ :«نودلاخ» .مهريخب قلعتم رورجمو راج :اهيف .أدتبم ٠

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 قد كما ان نيك ايليا زك كطيؤلك ١١١
 + ةلظنلا نكلرةارزفلاو نكن ةشلازلل

 0 رس يسوم سإ ؛ام انشا فرم ادم :رئم + نوقفثي ام لثم ه
 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوقفني و .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا 03

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو
 ةراشإ مسا :هذه .نوقفتيب قلعتم رورجيو راج : ايندلا ةايحلا هذه ْق .٠

 رورجم ةراشالا مسإل تعن وأ لدب :ةايحلا .يفب رجج لحم يف رسكلا ىلع ينبم 1

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم ةايحلل ةفص :ايندلا .ةرسكلاب

 :ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . هنوقفني ام

 «لثم» أدتبملل فوذحم ربخب قلعتم رورجيو راج : رض اهيف حير لثمك ©
 حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب [(سإ فاكلا نوكت وأ هيبشتلل :فاكلاو . ىلوألا

 اهيف .ةرسكلاب نارورجم اههيلا فاضم :حير .لثم أدعبملا ربخ عفر لحم يف

 .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :درب يأ :رص .مدقم ربخب قلعتم رورجو راج

 . حيرل ةفص رج لحم يف (رص اهيف» ةلمجو

 ب اكظ"1-



 ' ثينأتلا :ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : موق ثرح تباصأ ©

 يف ؟تباصأ» ةلمحو .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : :موق . .ةحتفلاب بوصنم

 ! راوي ةلاضتالا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اهملظ: ههسفنا اوملظ »
 :سفنأ .ةقزاف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا

 : .ةقابضالاب رج لع يف نيتاغلا يمض «مهل د .ةحبتفلاب بوصنم هب لوعفم

0 
 : ءام ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكلهأ .ةفطابع : : هتكلهأف ©

 لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهاو ف لعادل ةكاسلا تينا

 | 10. يه :هريدقت ًازاوج رتتشم ريمض :لعافلاو .هب لوعفم بصن

 نضام لعف :ملظ .اهل لمع ال ةيفان :ام .ةيفانعتسا :واولا : هللا مهملظ امو ©

 ! هللا مدقم هب لوعفم بصن لم يف نيئاغلا ريمض «مه٠ و حتفلا ىلع ينبم

 1 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل

 فرج : نكل .ةدئاز وأ .ةيفانكتسا :واولا : نوملظي مهسفنأ نكلو ©

 ' لعفلل مدقم هب لوعفم :مهسفنأ .ففخم هلال هل لحم ال كاردتسالل فطع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و ةحتفلاب بوصنم «نوملظي»

 ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف .: نوملظي .ةفاضالاب رج

 . لعاق عفر لحم يف لصتم

 ْ نيكل تيل مصب
 كيلا لاكيبنَي سس 7101 4 4م

 لحم يف مضلا ىلع يتبم ىدانم :يأ .ءادن ةادأ :اي : اوذمآ نيذلا .اهبأ اي ©
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوضوم مسإ.:«نيذلا» و هيبنت فرح ةاه» و بصن
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 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .4يأ" نم لدب بصن
 ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص «اونمآ»

 همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف :اوذختت .ةمزاج ةيهان : اوذختت ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح
 . ةقراف :فلألاو .لعاف

 راج :مكنود نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةناطب : مكتود نم ةناطي ©

 رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو :ةناطب .نم ةفوذحم ةفصب ةقلعتم رورجمو
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 عوفرم عراضم لعف :مكنولأي .اهل لمعال ةيفان :ال : ًالابخ مكنولأي ال ©
 لصتم ريمض فاكلا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا توبثب

 لحم يف «مكنولأي» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف

 اردصم نوكي نا زوجيو .ةحتفلاب بوصنم زيبمت :الابخ ..ةئاطبل ةفص بصن
 . مكاوس نم «مكنود نم» ىنعمو .لاحلا عضوم يف ْ

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : دو : متفع ام اودو ©
 .ةيردصم : ام . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض  :واولا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :يهو .اهل لحم ال «ام» ةلص ةلمجلا :متنع

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا اما و . روكذلا عمج ةمالع : ميملو . لعاف عفر

 «نأ» ةلزئمب فرح : هيوبيس دنع « ام ١ و . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم
 ال ام ىلع عقاو « يذلا » ةلزنمب مسإ :جارسلا نباو شفخألا دنعو ةيردصملا
 . ثدحلا وهو لقعي

 صضام لعف :تدب .قيققحت فرح : مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق ©
 ءات :ءاتلا .نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 لعاف :ءاضغبلا .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 .ءاضغبلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :مههاوفأ نم ةمضلاب عوفرم
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 ش . ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ؟مه» و ةجراخ تدب يأ

 : . لاح بصن لحم يف

 ' ينبم لوضوم مسإ :ام .ةيفانتسا :واولا : ريكآ مهرودص يفخت امو ©
 ةرذقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «يفخت» و أدهبم عفر لح يف نوكسلا ىلع
 نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : مهرودض . لقشلل ءايلا ىلع

 . ةمضلاب عوفرم «ام» ربخ : ربكأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ٍلعفأ نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نوني لو

 ىلع ينبم ضام لعف :انيِب .قيقحت فرح :دق : تابآلا مكل اني دق ©

 ىلع :ينبم لصتم ريمض ؛ان» و عاطملا دحاولا ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 : ةمالع ميملاو .ائيبب قلعتم رورجمو راج :مكل .لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 ' هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تايآلا .روكذلا عمج
 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 ينم صقان نضام لعف : :متك .مزاج طرش فرح :ْنِإ : نولقعت متنك ْنِإ ©
 مضْلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاثلا .نيبطاخملا ريمضب :هلاصتال نوكسلا ىلع

 : لعف مزج لحم يف :لعفلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسإ عفر لحم يف
 ٠ ريخ, بصت لحم يف «نولقعت» ةلمجو «نولأي» بارعإ برنت :نولقعت .طرشلا
 دقف نوملعت متنك نإ : ريدقتلاو .هانعم مدقتل فوذحم' ظرشلا باوجو «ناك»

 . تايآلا مكل انيب

 مكلف ككل, ة يلو ليام وأ ماع ١
 أوو 0 2 ولاَ
 ** 2 رراطلات آلِ مكتوب

 | ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ .هيبنت فرح :اه: ءالوأ متنأ اه ©
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 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسإ : ءالوأ .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبحت : مكنوبحي الو مهنوبحت ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛ مه » و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا
 ال ةيفان :ال .ةفطاع :واولا : مكنوبحي الو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 ريمض :فاكلا .اهبارعإ برعتو «نوبحت» ىلع ةفوطعم :نوبحي .ا لمع

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . لاح بصن لحم يف «مهوبحت» ةلمجو

 «نوبحتا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةلمجلا : هلك باتكلاب نوئمؤتو ©

 ديكوت :هلك .نونمؤتب قلعتم رورجمو راج :باتكلاب .اهبارعإ برعتو
 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .هلثم رورجم باتكلل

 1 . ةفاضالاب

 نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ .ةيفانتتسا :واولا : اولاق مكوقل اذإو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : ةفاضالاب رج لحم يف : مكوقل . طرشلا ىنعم نمضتم

 يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا حتفلا

 بصن لحم يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو .لعاف عفر لحم
 مضلا ىلع يئبم ضام لعف :اولاق .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال
 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اولاق» ةلمحو .ةقراف

 ينبم ضام لعف : انمآ . ؛لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : اًنمآ ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛« ان ١ و . نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 برعتو «اولاق مكوقل اذا ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : اوضع اولخ اذإو ©
 . ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم لعفلاو اهبارعإ

 يأ . فوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ظيغلا نم لمانألا مكيلع ©
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 ْ . نم لبماثألاب قلعتم وأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو ::مكيلع . نيبضاغ

  قلعتم رورجمو راج : ظيغلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لمانألا

 رتتسم ريمض :هلعافو .ًافيفخت هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 1 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف

 ' : اوتوم .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : مكظيغب اوتوم ©

 . واولا .ةّشمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 . قلعتم رؤرجمو راج مكطينب ةقاف فلاو لعاف عقب لح يف لصعم ريمض

 1 . علل ةميعأ يلو ةفاضلاب رجا

 . ةمضلاب عوفرم هربخ : ميلع ةحتفلاب ميظعتلا بوصنم 1

 , رورجم هيلا فاضم :رودصلا .ميلعب قلعتم رورجيو زاج : رودصلا تاذب ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 افكارك قدا ياي ةةيؤف داورفؤمت سعب هك

 0 00200 ! يكرمك يا

 ؛ عراضم لعف :سسمت .مناج طرش فرح : نإ : ةنسح مكسسمت نإ ©

 : يتبم لضتم ريمض :فاكلا .نوكسلا همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل .موزجم

 : ةئسح .زوكذلا عيج ةمالع ميللو مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 | لزج ةمالعو هقازجو طرشلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : مهؤست ©

 ريمض "مها و .يه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم :ريمض هلعافو هرخآ نوكس
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 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج .طرش 1

 مكسسمت ّْنإ» ةلمج ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : ةّئيس مكيصت ّْنِإو © '

 . اهبارعإ برعتو «ةنسح

 ةمالعو هقازجو طرشلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : اهب اوحرفي فو

 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح :همزج

 ةلمجو اوحرفيب قلعتم رورجيو راج :اهب .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ااهب اوحرفي»

 «اوربصتاو .اهبارعإ برعتو «سسمت نا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوريصت نإو ©

 . «اوحرفي» لثم برعت

 . اهبارعإ برعتو !اوربصت» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اوقتتو ©

 عراضم لعف :مكرضي .ال لمعال ةيفان :ال : ًاًميِش مهديك مكرضي ال ©
 لبقو داضلا ةمضل ًاعابتا مضلاب كرحو فارجو طرشلا باوج هنأل موزجم
 :ريدقتب ميركلا لوقلا يف ءافلا .ةرمضم "سيل» ىنعمب «ال» لعجب لعفلا عفر

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو . .. مكرضي سيلف
 و .ةمضلاب عوفرم لعاف :مهديك .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم

 هب لوعفم ائيش ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ا!مها
 .اررض :ريدقتب قلطملا لوعفملا نع ابئان هبارعإ زوجيو .ةحتفلاب بوصنم
 .امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج «مهديك مكرضي ال١ ةلمجو

 . هباوجو طرشلل ريخأتلاو ميدقتلا ىلع ريدقتلا ءاج وأ

 هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : طيحم نولمعي امب هللا ْنإ ©
 قلعتم رورجيو راج :(ب .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ ١ مسإ :ةلالجلا ظفل ش

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :امو طيحمب
 يف لصتم ريمض :واولاو .نوثلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نولمعي .ءايلاب

 . ةمضلاب عوفرم «نأ» ريخ : طيحم .لعاف عفر لحم

 لا”



 1س 70 و م

 0 نموا جوج َكِيَح ةلهأدمَكودأل١ ١١
 ! «نيح١ا ىنعمب نامز فرظ :ذ .ةيفانئتتسإ :ىرلا : كلهأ نم تودغ نإو ©

 يسم نإ نركب وأ ذا هيد فرح لعب قلمم نوكسلا لع نيم

 هلاضتال  قوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تودغ .«ٌركذا» لعفلاب ةيلوعفملا ىلع

 : رج لح يف بطاخملا لصتم ريمض :فاكلاو .تودغب قلعتم رورجمو راج

 . «ذِإ ١ دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «تودغ» ةلمجو .ةفاضالاب
 ؛ ريمض لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىربت : نيانمؤملا ءىويت © اك[ م. . 5 5 ن1 0 00

 ' عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نينمؤملا .تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 , يف "ءيوبتا ةلمحو . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو .ملس ركذم

 ' ةياغلأ ءادتبال «نم» و . تودغب قلعتم «كلهأ نم#» و :. لاح بصن لحم

 1 . فاضملا فذحف كلها راد نم : ريدقتبو

 ' راج :لاتقلل .ةحتفلاب برصنم تودخل ِناث هب لوعفم : لاتقلل دعاقم ©
 : . دعاقم نم ةفوذحم ةفصب وأ ءىوبتب قلعتم رورجمو

 يفرم أدني: :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتتسا :داولا : ميلع عيمس للاو ©

 . .ةلالجلا ظفلل ٍناث ربخ وأ

 َنوصْوْلا ٠#

 تق ..ىوبب قاتم بصل ىلع يف كسلا لع ينم لام فر تّمه نإ ©

 . ثينأتلا ءات :ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم .ضام لعف
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 نيونت نع ضوع :نرئلاو .ىنثم هنأل فلألاب عيفرم لعاف : مكثم ناتفئاط ©
 عمج ةمالع ميملاو .نيتفئاطل ةفصب قلعتم رورجمو راج :مكنم .درفملا
 . ةفاضالاب رج لحم يف «ناتفئاط تمه» ةلمجو .روكذلا

 « ْنأ » ةلص ةلمجلا : الشفت . بصنو يردصم فرح : نأ : الشفت نأ ©

 فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف يهو امل لحم ال ةيردصملا

 ىنبم «نينثألا ريمض» لصتم ريمض فلألاو ةسمخلا لاعفالا نم هنال. نونلا

 يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأ' و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 . الشفت نأب يأ ضفاخلا عزنب بصن لحم

 ميظعتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعتسا :واولا : امهّنلو هللاو ©

 رج لح يف لصتم ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ريخ :اههيلو .ةمضلاب
 . ةينثتلا ةمالع فلألاو ةفاضالاب

 . لكوتيب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللا ىلع .ةيفانئتتسا :واولا : هللا ىلعو © :

 لعف :لكوتي .رمألا مال :ماللا .ةدئاز :ءافلا : نونمؤملا لكوتيلف ©

 ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم

 :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف :نونمؤملا .نينكاسلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع

 277 يصر

 +١7 ودق مكلهل د ااوكأت ار شأَء ربما ص دتزَو ©*
 :دق ديكوتلاو ءادتبالل .ماللا .ةيفانئتسإ :واولا : رديب هللا مكرصن دقلو ©

 لصتم ريمض :فاكلا .حتفلا ىلع ينبم ضاف لعف :مكرصن .قيقحت فرح

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 يأ .مكرصنيب قلعتم رورجيو راج :ردبب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا

 . ردب يف ِْ
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :متنأ .ةيلاح واولا : ةّلذأ متنأو ©

 لحم يف « ةّلذأ متنأ ١ ةلمجو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةلذأ . أدتبم عفر

 . لاح بصن
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 نأل :نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوقتا .ةيفانئتسإل :ءافلا : هللا اوقتاف ©

 : لعاق عفر: لحم يف لصتم ريمض ':واولاو .ةسمخلا لابعفالا نم هعراضم
 : 1. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف :فلألاو

 ' فإكلا «ْنا» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح :لعل : نوركشت مكلعل ©

 :نوركشت .روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعل»' مسإ بصن لحم يف لصتم ريمض

 : لاف عقر لخ يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 . «لملا ربخ عفر لخ يف «نوركشتا ةلمحو

 كتلي يلم زقك بوو ئهسيؤيلا نيمو ١7

 © َيِإَرُم

 . مكرصنب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : لوقت نإ ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض :هلعافو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :لوقت
 ' زوجنو «ذا » دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «لوقت» ةلمجو .تنأ :هريدقت

 ١ .ركذأ :هريدقت فوذحم لعفل هب ًالوعفم بصن لحن يف (سإ «ذا» بارعإ
 عمج هنأل ءايلا مسإلا رج ةمالعو لوقتب قلعتم رورجمو راج : نيذمؤملل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع, :نونلاو .ملاس ركذم

 ش . لابقتساو بصنو يفن فرح :نل .ماهفتسا فرح :ةزمملا :مكيفكي نلأ ©

 ' لعق يهو «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكيفكي
 لحم, يف لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم

 . روكذلا عمج .ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن

 : عزاضم لعف .: مكدمي . بصنو ةيردصم فرح : نأ : مكير مُكّدمي نأ«

 ةاكلا .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : مكبر . ؛مكيفكي» بارعإ برعي
 ةيردصملا نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . «يفكي» لعاف عفر لحع يف ردضم ليوأتب «اهالت امو

 لا #480



 رورجم هيلا فاضم :فالآ .دميب قلعتم رورجمو راج : فالآ ةثالثب ©
 .ةرسكلاب

 نم وأ «ةثالث» نم ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيلزنم ةكئالملا نم ©

 نم ًائيش بستكاف ةركن ىلا فيضأ هنال «ةثالث» نم ةفوذحم لاحب وأ «فالآ»

 . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح :نيلزنم .ةقرعملا

 نبدة فار هه نتوء كواو رست 1*١ دم اكس نوت عقم غ6 وذ م١1 م د6 م لان 2 مر
 49 نيمو ذكرا

 .مزاج طرش فرح :ّْنِإ .هل لمع ال باوج فرح : اوربصت ّْنِإ ىلب ©
 نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عياضم لعف :اوربصت

 :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل

 , ةقراف

 اوربصت» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : مكوتأمو .اوقتتو ©

 ميملاو هب لوعفم بصن لحجم يف لصتم ريمض :فاكلاو .اهبارعإ نابرعتو
 . روكذلا عمج ةمالع

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و .اوتأيي قلعتم رورجو راج : اذه مهروف نم ©

 يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسإ :اذه .ةقاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . روقلل - تعن  ةفص رج لح

 هقازجو طرشلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف :ددمي : مكير مكددمب ©

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو .نوكسلا همزج ةمالعو

 :فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف :مكبر .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم

 مكدمي# ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؛مكبر

 بدا



 ا فاشم :فالآ .ددميب قلعتم رورجو راج :ةسمخب : فالآ ةسمخب ©
 . هرخآ يف ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 ! ةيآلا .ةيامن يف ةنيلزنم ةكئالملا نم» بارعا برعت : نيموسم ةكئالملا نم ©

 . درفملا نيونت نع نضوع نونلاو ةقباسلا

 نها دبكة را ب17
 8 ه ريكو قادس

 لعف : هلعج .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانكتسا :واولا : هللا هلعج امو ©

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : :ءاحلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام
 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم“

 ٍناث هب لوعفم :ىرشب .اهل لمع ال رصح ةادأ :الإ: مكل ىرشب ًالإ ©

 ١ ىرشب قلعتم رورجبو راج :مكل .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم
 | . روكذلا عمج ةمالع ميماو اهنم ةفوذحم ةفصب وأ

 «رج فرخ» ليلعتلا مال ماللا .ةفطانع واولا : هب مكبولق نئمطتلو ©

 ا .ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عرانضم لعف :نئمطت

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف :مكبرلق
 : ةرمضملا «ْنأ» و .نئمطتب قلعتم رورجمو راج :هب .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 ' . «نا ١ ةلص «مكبولق نئمطت» ةلمجو .مكرشب :هريدقت فوذحمب

 . ال لمعأل ةيفات : ام . ةيفانئتسإ : واولا : دذع نم الإ رصنلا امو ©
 ' راج : دنع نم .اهل لمع ال .رصح ةادأ : الإ .ةمضلاب عوفرم أدتبم : رصنلا

 ش . «نئاك ١ هريدقت فوذحم :ربخب قلعتم رورجمو

  ةملمو ميظتتلا رورم هما فاضم :ةلالحلا ظفل : ميكحلا زيزعلا للا ©

 اث:ةفص :ميكحلا ٠ ةرسكلاب رورجي هلل - تعن  ةفص :زيزعلا . ةرسكلا رجلا

 . ةرسكلاب رورجم ىلاعت هلل



 ما حا دم وود ع يو م م ع 8 ا

 ةرمضم «ْنأ) ةلص ةلمجلا :عطقي .ليلعتلل رج فرح :ماللا : ًافرط عطقيل ©
 :لعافلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب برصنم عراضم لعف يهو ماللا دعب

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ»

 . مكرصن :هريدقت فوذحم لعفب قلعتم

 :نيذلا .«ًافرط» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : اورفك نيذلا نم ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك نمب رج لحم يف لوصوم مسإ 1
 .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب

 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك١ ةلمجو

 برعتو «عطقي» ىلع ةفوطعم :تبكي .فطع فرح :وأ: مهتيكي وأ ©

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض 'مه» و .اهبارعإ

 ىلع فوطعم عراضم لعف :بلقني .ةفطاع :ءافلا : نيبئاخ اوبلقنيف © :
 نم هنأل نونلا فذح :هبصن ةمالعو هلثم بوصنم ؛«عطقيا وأ «تبكي»

 .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةسمخللا لاعفألا

 نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب ةيوصنم لاح :نيبئاخ

 . درفملا مسإلا

 ١١ نومي ممَْسْوَم لعبور طونرخلانككبل ©*# جوال. دوك وزر# فوكو ه2 سرك ل د مولا سا لدا :
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل : ءيش رمألا نم كل سيل © :

 رورجمو راج « رمألا نم ١ و مدقملا ؛ سيل » ربخب قلعتم رورجبو راج : كل

 عوفرم "سيلا مسإ : ءيش . اهيلع ةمدقم ةفص هنأل "ءيش» نم لاحب قلعتم

 . ةمضلاب

 تك ريا



 | ةقبانملا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «عطقي» ىلع وأب ةفرطعم : مهيلع بوتي وأ ©
 : الإ) وأ «ىتخا ىنعم ىلع وأب وأ ةرميضم نأب ةبوصنم وأ .اهبارعإ برعتو

 رج لحم يف نيئاغلا ريمض «مه 0 و بوتيي قلعتم رورجتو راج :مهيلع .«نأ

 ظ ظ . ىلعب
 يف نيباغلا ريمض :مهو «بوتي وأ ١ بارعإ برعت : :بّذعي وأ : مهيزعي وأ ©

0 ْ 

 'و لعفلاب هبنشم ديكوتو بصن فرح :ّنا .ةيفانتسإ :ءافلا : نوملاظ مُهئاف ©

 واولاب عوفرم اهربخب :نوملاظ . ل مسا بصن لع ف نيناغلا رمش م

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو :ماس زكذم عمج هل

 _- نار كك يزني نيل انهو امي ١١

 ظفل ؛. رج فرح :'ماللا : هلل . ةيفانتتسإ : واولا : تاومسلا ف ام هللو ©
 ١ هللا اةلمجلا هبشو .ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل رورجم مسا :ةلالجلا
 ! يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» .ىنعمب لوصوم مسإ :ام .مدقم ربخب قلعتم

 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج :تاومسلا يف .رخؤم أدتبم عفر لح
 1 . ةفوذحملا

 , برعتو «تاومسلا يف ام» ىلع فطعلا واوب ةقوطعنم : ضرألا قف امو ©

 ّْ ش ْ .اهبأرعإ

 ريمض :لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : زفغي': ءاشن نمل رفغي ©

 مسإ .:نم ..رفغيب قلعتم رورجمو راج :نمل .وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ! برعت :ءاشي .ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم
 . لوصوملا ةلص !ءاشيا ةلمحو (رفغي» بارعإ

 اةة١-



 و ل

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسإ :واولا : ميحر , روفغ هللاو ©

 وأ روفغل - تعن  ةفص :ميحر .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :روفغ .ةمضلاب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملل ٍناث ربخ

 5 ا 4 20 2 ا
 مك هدا اونَحأَو ةَفح صم امس اوت ١ 1 الام راي 7

 مس ل

 0ك 7

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :ّيأ .ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهبآ اب ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتمآ . نايب فطع وأ «يأ» نم لدب

 ةلص ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 . لوصوم لا ٠

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف :اولكأت .ةمزاج ةيهان :ال : ايرلا اولكأت ال © :

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح همزج

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ابرلا . ةقراف فلألاو لعاف مفر

 . رذعتلل فلألا

 . ةحتفلاب ةيوصنم ًافاعضأل ةفص :ةفعاضم .ةحتفلاب

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوقتا .فطع فرح :راولا : هللا اوقتاو ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هعراضنم نأل 1

 1١58ل



 ' ريمض :فاكلا .لعفلاب هبشم هّنإ) تاوخأ نم :لعل :: نوحلفت مكلعل ©
 , .روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعلا مسإ بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ' لحم يف لضتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوحلفت

 . لعل ربخ عفر لحم يف «نوحلفت» ةلمجو .لعاف عفر

 الث د 0١ 52 . 0000
 : برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «هللا اوقتاو» بارعإ ب راثلا اوقتاو ©

 1 . اهبارعإ

 - ةفط بن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : يتلا : تدعأ يتلا ©

 : ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :تدعأ .راثلل - تعن

 : هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريم :لعافلاو . اهل لحم ال ةنكاسلا :ثينأتلا ءات

 .' لوصوملا ةلص 4؛تدعا» ةلمجو . . يه

 عج هنأل ءايلا مسإلا رج ةمالعو تدعأب قلعتم رورجتو رابج : نيرفاكلل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع ::نونلاو .ملاس ركذم

 ١ نر سلا ةارطبلبأو 0
 . دعي نيثالثلا ةميركلا ةيآلا يف ؛هللا ارفتا" ىلع واولاب ةفوطعم : هللا اوعيطأو © .

 ا . ةئاملا

 ' : ةلالجلا'ظفل ىلع فوطعم مسإ : لوسرلا . ةفطاع :واولا : لوسرلاو ©

 :فاكلا .لعفلاب هبشم فرح نإ! تاوخأ نم : : لعل : نومحرت مكلعل ©

 عمج ةمالع ميملاو «لعلا مسإ بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 :واولا .نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عياض لعنف :نومحرت .روكذلا
 عفر لحم يف نومحرت» ةيلعفلا ةلمجماو .لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ريمض

 8 . «(لعلا ريخ

١655 



 ْثديأ ياو تزل اهو كور يكفل وطي ٠
 0 7 دن

 ينبم رمأ لعف :اوعراس .ةفطاع :واولا : مكدر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ©

 يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 .اوعراسب قلعتم رورجيو راج ةرفغم ىلإ .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم

 لصتم ريمض :فاكلا .ةرفغمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج :مكبر نم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 اهلثم ةرورجب «ةرفغم» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةنجو : اهضرع ةنجو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و .ةمضلاب عوفرم أدتبم :اهضرع .ةرسكلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 :ضرألاو .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ :تاومسلا : ضرألاو تاومسلا ©

 اهضرع» ةلمجو .ةمضفلاب اهلثم ةعوفرم «تاومسلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 . ةنجل - تعن - ةفص رج لحم يف «ضرالاو تاومسلا
 ثينأتلا ءات :ءاتلاو ..حتفلا ىلع ينبم .لوهجملل ينبم ضام لعف : تّدعأ ©

 .يه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلا بئانو اه لحم ال ةنكاسلا

 تفصو اهنأل اه لاح وأ .ةئجل .ةيناث ةفص رج لحم يف «تدعأ » ةلمجو

 . فيرعتلا تبستكاف

 ركذم عمجج هنأل ءايلا مسإلا رج ةمالعو تدعأب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس

 - ع ل ثم د سل وسر 2 اه سر جي رم ١ -_ م 3

 - سانا عييؤاملاو ظيدلا ني ظكحلاَو داَرَصلاو ءاَرَتلاِف نوفِفَيَنؤْلا 4 7١

 تح --_- ع .ه . خرا 171 ماس وابو و جسر

 وأ نيقتملل ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : نوقفني نيذلا ©

 اة



 ' . نؤنلا توبثب عوفرم عياضم لعف :نوقبفني .نيذلا مه :هريدقت ٍفوذحع

 قنعمب ًاراصتخا لوعفملا فذحو لعاف عفر لحب يف لضتم ريمض :واولاو
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو «مهلاومأ نوقفتني

 واوب ةفوطعم ءارضلاو نوقفتيب قلعتم رورجتو راج : ءارضلاو ءارسلا خاب

 . اهلثم برعتو «ءارسلا يف١ لع فطعلا

 «نيقتملا» لع فطعلا واوب ةفوطعم :نيمظاكلاو : ظيفلا نيمظاكلاو ٠

 | بوصتم «نيمظاكلا» لعافلا مسإل هب لوعشم : : ظيغلا .اهبارسعإ ب برعتو

 راج : سانلا نع . «نيمظاكلاو» بارعإ برعت : سانلا نع نيفاعلاو ©

 : . نينكاسلا ءاقتلال نونلا ترسكو نيفاعلاب قلعتم زورجو

 : عوفزم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :واولا : نيئسحملا بحي هللاو ©

 1 .ةمنغلاب عوفرم عراضنم لعف : بحي .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل

 يف «بحي» ةيلعفلا ةلمحلاو وه ' :هريدقت ًاناوج هيف تتسم ريمض : لعافلاو

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج

 أقرْشم 111111111 ابلظوَأ دمج قاد َندلَو نات

 ٠ 45 ' نك ره واول امطار يوما لبو 0 ار نمو هيو دل

 ىلع فوطعم لوصوم مسإ :نيذلا .ةفطاع :واولا : اولعف اذإ نيذلاو ©
 ؛ نمضتم نامز فرظ :اذإ .هبارعإ برعيو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نيذلا»

  هلأصتال مضلا ىلع يتبم ضام لعف :اولعف .نوكسلا لع ينبم طرشلا ىنعم
 .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحع يب لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب
 . ةفاضالاب رج لح يف «اولعف» ةلمجو

 لام



 :اوملظ وأ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةشحاف : اوملظ وأ ةشحاف ©

 اهبارعإ برعتو «اولعف» لع وأب ةقوطعم
 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : :مهسفنأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا «اولعف» بارعإ برعت :اوركذ : هللا. اوركذ .٠

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛اوركذ» ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 ىلع ءافلا فطعلا فرحب ةقوطعم :اورفغتساف : مهبونذل اورفغتساف ©

 (مهل و اورفغتساب قلعتم رورجيو رابجج :مهبونذل .اهبارعإ برعتو «اوركذ»

 . ةفاضالاب رج لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 :واولا .هللا الإ بونذلا رفغي ال :ىنعملا : هللا الإ بونذلا رقغي نمو ©
 نمضتم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسإ مسا : نم . ةيضارتعا

 لوعفم :بونذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رفغي . ينمضلا يفنلا ىنعم

 ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا. رصح ةادأ :آلإ .ةحتفلاب بوصنم هب

 نم» ةلمجو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «هللا رفغيا ةيلعفلا ةلمجلاو .ةمضلاب

 . اهل لحم ال ةيضارتعا «هللا آلإ بونذلا رفغي

 لعف :اوًرصي .بلقو مزجو يفن فرح :مل .ةفطاع :راولا : اورصي ملو ©

 .ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض :واولا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام .رج فرح :ىلع: اولعف ام ىلع ©

 ةاولعف» ةلمجو اهبارعإ قبس .اورصيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم
 لحملا بوصنم فوذحم ريمصض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 . هولعف ام ىلع :ريدقتلا .هب لوعفم هنأل

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :مه .ةيلاح واولا : نوملعي مهو ©
 لصتم ريمض :واولا .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوملعي .أدتبم عقر

 ؛مهق ادتبملل رب عفر لحم يف «نوملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو .لعاف عفر لح يف

 ب 1١495



 :«نوملعي» ةلص تفذحو لاح بصن لح يف «نوملغي مه» ةيمسإلا ةلمجلاو

 ٍ : : هب نوملعي مهو يأ .راجلا

 ع اكد 6 ا تي 0 كلو ١

 *©  َياماَض منو ري

 و : ءالوأ : مهؤازج كتلوأ ©
 نييئاغلا ريهض «مهاو ةمضلاب عوفرم ٍناث أدتبم :ءازج .٠ باطخلل :فاكلاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 :مهبر نم .ةمضلاب عوفرم يناثلا أدتملا ربخ : ةرفغم :. مهير نم ةرفغم ©

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و .ةرفغم نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج
 أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ةرفغم مهؤازجلا ةيمسإلا ةلمجلاو .ةفاضالاب رج

 : . ءالوأ

 .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : يرجت تانجو ©
 , عم يرجت» لعفلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يرجت

 لع ينبع لصتم يحض "امد و رورو راج :تحت نم ؛ راهنألا اهتحت نم ©

 . اهتمت نم ةئئاك يربت يأ راهالا نم لاحبب وأ يرجتتب قلعتم

 . ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاي بوضنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج :اهيف .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 ىلع ينبم دماج ضام لعف :معن .ةيفانتسا :واولا : نيلماعلا رجأ معنو ©

  هيلإ فاضم .:نيلماعلا .ةمضلاب عوفرم لعاف :رجأ ..حدملا ءاشنال حتفلا

 ! . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورحم
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 © نيكل يعكس كحاو ظنا ضال اورق سكن يتحد
 رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تلخ .قيقحت فرح : تلخ دق ©

 . ثينأتلا ءات :ءاتلاو .نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع

 ينبم لصتم ريمض :فاكلا .تلخب قلعتم رورجبو راج : نكس مكليق نم ©

 لعاف :نئس .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . كاب نم ومآ تنم دق يأ ضال عيئرم

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوريس .ةيفانثتسإ :ءافلا : ضرألا يف اوريسف ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا لامفالا نأل نونلا

 . اوريسب قلعتم رورجمو راج :صرالا يف .ةقراف :فلالاو .لعاف

 .اهبارعإ برعتو «اوريس» ىلع ءافلاب ةفوطعم :اورظناف : فيك اورظناف ©

 . مدقم «ناك» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسإ مسإ :فيك

 :ةبقاع .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك : نييذكملا ةبقاع ناك ©:

 ةمالعو رورجي هيلا فاضم :نيبذكملا .هرخخآ يف ةمضلاب عوفرم «ناك» مسإ

 .درفملا يف نيونتلا نع ضومع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا :هرج

 . «اورظنا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ؛اهدعب امو فيك١ ةلمجو

 4 نيل كومو ىدهو سد يباع 4
 ةوكسا لع يضم شا س١ :اذ .هيبنتلل :ءاملا :اذه : سانلل نايب اذه ©

 قلعتم رورجيو راج :سانلل .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :نايب .أدتيم عفر يف

 . نايبب

 هلثم عوفرم «نايب» ىلع فطعلا واوب فوطعم :ىدهو : ةظعومو ىدهو ©

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةظعومو .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمفلاب

 . ةمضلاب ةعوفرم «ىدهاا

 كا



 أرج ةمالعو اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةظعومب قلعت رورجبو راج : نيقتملل ©
 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسإلا

 نيون ولعل اوْسآواْوَوحتالوأَبمَو 9
 لعق :اونمت ..ةمزاج ةيهان :ال . ةيفانعتسإ' :واولا : اوئزنحت 0و اونهت الو ©

 '.ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح :همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ةفوطعم :اونزخم الو .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض :واولا

 1 . اهلثم برعتو «اونهت ال١ ىلع فطعلا واوب

 ::متنأ' :لاخ بصن لحم يف :اهدعب ةلمجلاو .ةيلاح :واولا : نولعألا متنآو ©

 هنأل واولاب عوفرم أدتيملا ربخ :نولعألا . ًأدتيم عفر لحم. يف لصفنم ريمض

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج

 ينبم صقان ٍضام لعف متنك مزاج طرش فرح : نإ: نينمؤم متنك نإ ©
 : ءابعلا . طرشلا لعف مزج لح .يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . عمجلل ميلاو «ناك» مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ؛ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوضنم «ناك» ربخ :نينمّؤوم

 مك ذإ :ريدقتلاو .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجنو درفملا نيونت نع

 ش . اونزحت الؤ اونهت الف نينمؤم

 هس مصر 71

 ملا 7-22 0 انت 9 0
 نز 90 ماو 2 سد دبش ميدجيوأ وما اسد

 .موزجت عراضم لعف :سسمي .مناج طرش فرح :نإ : حرق 7 80
 ينبم لصتم ريمض :فاكلا .هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل

 ' :حرق .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع
 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 هسا6م7-



 :سم .قيقحت فرح :دق .طرشلا باوجل ةطبار: ءافلا : موقلا سم دقف ©

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «حرق موقلا سم دقف» |

 ةعوفرم حرقل - تعن  ةفص :هلثم .ةمضلاب عوفرم لعاف :حرق : هلثم حرق ©

 . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .ةمضلاب هلثم

 :ماللا .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ :يت : مايألا كلتو ©

 .ةمضلاب عوفرم ةراشالا مسإ نم لدب : مايألا .باطخلل :فاكلاو .دعبلل

 :هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :اهفرصن يأ : سانلا نيب اهلوادن ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و .نحن :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 بوصنم لوادنب قلعتم ناكم فرظ :نيب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 «اهلوادن» ةيلعفلا ةلمجلاو .ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم :سانلا .ةيفرظلا ىلع

 . «كلت» أدتبملا رب عفر لحم يف

 ةلص ةلمجلا : ملعي .ليلعتلل رج فرح :ماللا .ةدئاز :واولا : هللا ملعيلو ©

 ةرمضملا ْنأِب بوصنم عراضم لعف : يهو .اه لحم ال ماللا دعب ةرمضملا (نأ»

 «ْنأهو ميظعتلل ةمضلاب عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .ةحتفلا هبصن ةمالعو
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةربمضغملا

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : اوفمآ نيذلا «©أ
 ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .هب
 ال لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ال لحم

 برعتو «ملعي» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم :ذختيو : ءادهش مكتم نذختيو ©

 راج :مكنم .وه :هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض :لعفلا .لعافو اهلثم

 و ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم :ءادهش .روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجبو

 5 ال



 .عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانتسا :واولا : نيملاظلا بحي ال هللاو ©
 :ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :بحي .ال لمع ال ةيفان :ال ؛: ةمضلاب ميظعتلل
 ؛بوصنم هب لوعفم :نيملاظلا .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتبسم ريمض هلعافو

 مضإلا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «بحي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو .ذرفملا

 2110000 رو 2 7

 1 5 ني أقيم يدا هن اص ىو ١+١

 ا ل ا نيذلا هللا صحميلو ©

 | ىنغمي «صخميلا و اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا آلا يف ةدراولا «اونمآ
 ٠ ش 0 ّْ . رهطيلو

 :هلعافو «ملعي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : :ىقىحميو : نيرفاكلا قحميو ©

 ' ءايلابأ بوصنم هب لوعفم :نيرفاكلا .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . درفملا مسإلا يف نيرتتلا نع ضوع :نونلاو .لاس ركذم عمج هنأل

 نيا ليس ذهبي هايل ل ا اَمَسيِيحْمَأ ١ ع د م را ا 7 2

 0 ا يح زب علب برضا ةظاع : متيدتح ©

 يف مضلا ىلع ينبع لصتم ريم :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع خيملاو لعاف عفر لحم

 عراضم لعف : :اولخدت . بصنو يردصم فرح : نأ : ةنجلا اولحدت نأ ©

 : :واؤلا .ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 بوصنم هب لوعفم : ةئجلا . ةقراف :فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 !. [بسحلا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب هيلع تلخذ امو «أ) و .ةحتفلاب

 : لعف: : ملعي عيقوتلا ىنعمب مزج فرح :امل .ةيلاح :وارلا : هللا ملعي املو ©

 .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كّرحو نوكسلا همزج ةمالعو (لب موزجم عراضم
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 .لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف. :ةلالجلا ظفل هللا

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : مكنم اودهاج نيذلا ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اودهاج . هب لوعفقم

 «اودهاج» ةلمحو .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نيذلا» لوصوملا

 نأي بوصنم عراضم لعف :ملعي .ةيعملا واو :واولا : نيرباصلا ملعيو ©

 هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .يفنب قوبسملا ةيعملا واو دعب ابوجو ةرمضم
 ركذم عمج هلأل . ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيرباصلا .وه :هريدقت ًاناوج

 . درفملا يف نيونتلا نع ضوع .نونلاو .ملاس

 ِِ مه
 3 9 2 أو وفير هزت نقتل و حدو 177 ١

 فرح :دق .ديكوتلا ديفت ءادتبالل :ماللا .ةيفانئتسإ :واولا : مقثك دقلو ©

 وهو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضضام لعف :متنك .قيقحت

 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوئمدت :هلصأو نونمت : توملا نونمت ©
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : توملا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . «ناك» ربخ بصن لحم يف "نونمت» ةلمحو

 يردصم فرح :ْنأ .نوئمتب قلعتم رورجمو راج : هوقلت نأ لبق نم ٠

 نم هنال نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف :هوقلت بصنو

 لصتم ريمض ءاهلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعفالا

 ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ضام لعف :هومتيأر .قيقحت فرح :دق .ةيفانئكسإ :ءافلا : هومتبأر دقف ©
 لحم يف لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
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 .هب لوعفم بصن لح

 ع لاح بصن لحم يف :هدعب ةلمجلاو .ةيلاح .:واولا:: نورظنت متنأو ©

 بارعإ برعت نورظنت أدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض

 .«متنأ ؛ أدتبملا ريخ عفر لحم يف «نورظنت» ةيلغفلا ةلمجلاو «نوُيَت»

 طا دكت نأ 0 و د لومار 5 : ١ ةديذك و
 ركاذلا ماى رجس ٍّ اك هاي َنفهْيَبَِع عا قيو بقعا

0 
 .:دمجن .ال لمع ال ةيفان :ام .ةيفانكسا :واولا : لوسر الإ دمحم امو ©

 .ةمضلاب عوفرم ربخ :لوسر .رصح ةادأ :آلإ .ةمضلاب عوفرم أدتبم

 :ينبم ضام لعف :تلخ .قيقحت فرح :دق : لسرلا هلبق نم تلخ دق ©
 :ثينأتلا ءاث ':ءاتلاو .نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 'لح يف لصتم ريمض :ءالاو .تلخب قلعتم رورجمو راج :هلبق نم .ةنكاسلا
 هلبق نم تلخ دق» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف «لسرلا» و ةفاضالاب رج

 . لوسرل - تعن - ةفص ؛عفر لحم ف «لسرلا

 وأ ةدئاز :ءافلاو .ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه :ةزمهملا : لتق وأ تام نئفأ ©
 لحم ف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تام .مزاج طرش فرح :نإ .ةفطاغ

 فرح وأ .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو .طرشلا لعف مزج

 :لعافلا . بئانو حتفلا ىلع ينبم .لوهجملل ينبم نضام لعف :لتق . فطع

 ْ .وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :متبلقنا : مكياقعأ ىلع متبلقنا ©

 | عمج :ةمالع ميملاو ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :ءاتلا ب نيبطاخملا ريمضب
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 ىنعمب فوذحم لاحب وأ متبلقناب قلعتم رورجمو راج :مكباقعأ ىلع . روكذلا

 :ةلمجلاو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .نيعجار متسكترأ

 .اه لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ طرش باوجو
 ينبم مزاج طرش مسإ:نم .ةيفانئتسا :واولا : هيبقع ىلع بلقني نمو ©

 ٍلعف هنأل موزجم عراضم لعف : :بلقني .ًادقبم عفر لحب يف نركسلا ىلع

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو .هرخآ نوكس :همزج ةمالعو طرشلا

 يأ .فوذحم لاحب وأ بلقنيب قلعتم رورجمو راج :هيبقع ىلع .وه :هريدقت

 يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ًاعجار
 .«نم» أدتبملا ربخ عفر لحم

 يفن فرح :نل .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : ًائيش هللا رضي نلف ©

 .ةحتفلا :هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف :رضي .لابقتساو بصنو

 هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 وأ ةردصملا» قلطملا لوعفملا نع بئان :ًائيش .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 طرش باوج «هللا رضي نلا ةلمجو ةحتفلاب بوصنم اررض يأ هنع ةبئان ةفص
 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج

 لابقتسا فرح :نيسلا .ةيفانئتتسا :واولا : نيركاشلا هللا يزجيسو ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يزجي .بيرقلل «فيوستا
 لوعفم :نيركاشلا .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .لقشلل
 درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب

 . هتكر حو

 ص 0 8 ل يصد -ِ

 اهيدقايلاَبو ديرو لق صقور تركيات 5 ١
3 

 7 78 وسع 90 م0

 *© نيد ىرمَسَو اهني ذل اَب اع دينمو

 ضام لعف :ناك .امل لمع ال ةيفان :ام .ةيفانئتسا :واولا :سفنل ناك امو ©
 . مدقملا «ناك» ريخب قلعتم رورجمو راج :سفنل . حتفلا ىلع ينبم ضصقان

 ا 6الال



 .اهل لحب ال «ْنأ» .ةلص «تومت» ةلمجو

 نأب .بوصنتم عراضم لعف :تومث .بصنو ةيردصم فرح :نأ : تومت نأ©

 ! . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 .رخؤم «ناك١ مسإ عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ»و

 : ظفل هللا .تومتب قلعتم رورجيو راج :نذاب .رصنح ةادأ :هللا نذإب الإ ©
 ْ .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا

 , كلذ!بتك :ريدقتب ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًاباثك : ًالَّجْؤم ًاباتك »
 . ةحتفلاب ةبوصنم هل ةفص ًالجؤم ًاباتك

 لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسإ :نم ةيفانئتسا :واولا : درب نمو ©
 ' ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنأل نمب موزجم عراضم لعف : دري .ًادتبم عفر

 : ةمالعو .بفيفختلل ةيناثلا لعفلا ءاي تفذحو .ره هريدقت ًالوج هيف رتتسم

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «دري» ةلمجو هرخآ نوكس : : همزج

 ' :اينبلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :باوث : اهثم تون ايندلا باوث ©
 عراضم لعف :هتؤن .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم

 :هلعافو ةلعلا فرح هرخخآ فذح همزج ةمالعو طرشلا باوج هنأل موزجم

 ! بصن لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .نحن :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ' مزاج: طرش .باوج اهتؤن١ ةلمجو يتؤنب قلعتم رورجمو راج :اهنم .هب لوعفم

 ربخ عفر لحم يف :هبارجو طرشلا لعف انلمجو .اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 . «نم» أدتبملا

 لع فعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : اهم هتّؤن هرخآلا باوث درب نمو ©

 . اهلثم برعتو «اهنم هتن ايندلا باوث دري نم»

 لاقبتسا فرح : نيسلا . ةيفانئتتسا : واولا : نيركاشلا يزجيسو«©

 ' ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزجن . ببيرقلل «فيوست»

 لوعفم :نيركاشلا . نحن :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .لقشلل
 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب
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 نع ةيانك ةيريثكت : ٌنيأك .ةيفانتسا :واولا : هعم لتاق بن نم ّنيأكو ©

 قلعتم «ّيبن نم» رورجملاو راجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ددع
 لدي ناكم فرظ :هعم .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لتاق . نيأك نم لاحب
 رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . لتاقب قلعتم عامتجالاو ةبحاصملا ىلع

 . ةفاضالاب

 .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم لعاف :تاعامج يأ : ريثك نوئير ©

 عفر لحم يف «نويبر هعم لتاق# ةيلعفلا ةلمجلاو .سانلل نم فولا :ىنعمب
 . ًأدتبملا ريخ

 ينبم ضام لعف :اونهو .اهل لمع ال ةيفان :ام .ةفطاع ءافلا : اوذهو امف ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 ىلع ينبم لوصوم مسإ :ام .اوئهوب قلعتم رورجيو راج : مهباصأ امل ©
 ىلع ينبم ضام لعف : ميباصأ .ماللاب رج لحم يف «يذلا ١ ىنعمب نوكسلا

 ريمض !مه» و .وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو :حتفلا

 ةلص «مهباصأ» ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . لوصوملا

 هيلا فاضم :ةلالحلا ظفل :هللا .باصأب قلعتم رورجبو راج : هللا لييس خال

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 ةلمح ىلع فطع يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : اوناكتسا امو اوفعض امو ©

 .اهبارعإ نابرعتو «اونهو ام»

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانثتسا :واولا : نيرياصلا بحي لاو ©
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 رتتسم ريغض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :بحي :.ةمضلاب ميظعتلل

 ركذم عمج هْنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفُم : نيرباصلا .وه ': هريدقت ًازاوج هيف
 | «نيرباصلا بحيا ةيلعفلا ةلمجلاو .درسفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 وده لل ل ري #
 اسمادقأ تبتوانرمأ ف اها ساو َسودالفْع اتراولاة نك جإنءاَمَو 07 ١ 0 تا ماس و

 هر اص فسر هيأ” 1ع موف
 *> نيكس موَمْلا_اعاردتو

 لعف :: ناك .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسا :واولا : مهلوق ناك امو ©
 ' . ةحتفلاب بوصنم مدقم !ناك) ربخ : مهوق . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 ش .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهداو

 ' لعف ':اولاق .بصنو ةيرذصم فرح : نأ .رصح ةاذأ :ّآلإ : اولاق نأ لإ

 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 : عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر

 .امل لحم ال ةيردصملا «نا) ةلص ؛اولاق) ةلمجؤ رخؤم (ناكال مسإ

 ,هب لوعفم بصن لحم يف اهالت امو ةلمجلا هذه : انيونذ انل رفغا انير ©

 , ريمض «ان» و ةحتفلاب بوصنم ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم .:انير .«لوقلا لوقم»

 ' ينبم ,بلط: ةغيصب ءاعدو عرضت لعف :رفغا . ةفاضالاب زج لحم يف لصتم

 1 :انل تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع

 :ان١ و .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :انبونذ .رفئغاب قلعتم رورجمو
 .هيلا .فاضم رج لحم يف لصتم

 | «انبونذا" ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :انزواجتو يأ : انرمأ يف انفرسإو ©

 لصتم ريمض اان» و فارسإب قلعتم رورجمو راج :انرمأ يف .اهبارعإ برعتو
 .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم "نيملكتملا ريمضاا

 ةلج لع فاطملا يواب ناقوطمم :ناتلمجلا : انرصتناو انمادقأ ,تدثو ©

 هسا



 ينبم لصتم ريمض «انرصنا» لعفلا يف «ان» و .اهبارعإ نايرعتو «انبونذ رفغا)

 - تعن  ةفص نيرفاكلا .انرصناب قلعتم رورجمو راج :نيرفاكلا موقلا ىلع«

 نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهرج ةمالعو ةرورجم موبقلل
 .درفملا مسرلا نيونت

 ١4 َيِفانْيمو ةرِجآلاب او وسو ينَب وار ©
 ىلع ردقملا متفلا لع يتبم ضام لعق :مهانآ .ةيفانعسا : ءافلا : هللا مهاتآف ©

 ظفل هللا .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رذعتلل فلالا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا

 هيلا فاضم ايندلا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :باوث : ايندلا باوث ©

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم

 باوث# ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :باوث نسحو : ةرخآلا باوث نسحو ©
 .ةرهاظلا ةرسكلا «باوث» هيلا فاضملا رج ةمالعو اهبارعإ برعتو «ايندلا
 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعتسا : واولا : نيئسحملا بحي لاو ©

 ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي . ةمضلاب ميظعتلل

 عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نينسحملا .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ةيلعفلا ةلمجلاو . درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نينسحملا بحي»

 رابعا اعزطسر ئاوزنك ترافيل داوم 9 ١
 رسول ْ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :يأ .ءادن ةادأ :اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 باككا



 لدب بصن لحم يف جتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ نيذلا هيبنتلل (اه» و بصن

 واوب ةلاصتال مضلا ىلع ينبم ىضام لعف :اونمآ .اهل نايبا فطع وأ «يأ» نم

 ' :لوصوملا ةلص «اونمآ » ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لبصتملا ريمضلا ةعامجلا

 : لعق هنأل موزجم عراضم لعف :اوعيطت .متاج طرش فرح : ْنِإ : اوعيطت نإ©

 ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو طرشلا

 ْ . ةقراف :فلالاو لعافإ عفر لحم يف لصتم

 لوعقم بصن ل يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : اورفك نيذلا ©

 1 .اونمآ بارعإ برعت لوصوملا ةلص : اورفك .هب

 :نوئلا' فذح :همزج ةمالعو طرشلا باوج هّنأل موزجم عراضم لعف: مكودرب ©

 ' :فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض. :واولا .ةسمنخلا لاعفألا نم هنأل
 ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحن يف لصتم ريمض

 ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طزش باوج «مكودريا
 : : . اهل لحم ال

 , لح يف لصتم ريهض :فاكلاو .اودريب قلعتم رورجبو راج : مكباقعأ ىلع ©

 1 1 .روكذلا عمج ةمالع مييملاو هيلا فاضم رج

 | برعتو «اودري» ىلع ةفوطعم اوبلقنت . ةفطاع : ءافلا : نيرساخ اويلقنتف ©

 1 : نونلاو .ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم لاح :نيرساخخ .اهبارعإ

 .درفلا يف نيونتلا نع ضوع

  6٠١ريتا ترقد ةلممإَي ©
 : :هّللا .نينكاسلا ءاقتلال «لب» مال رسكو هل لحث ال فانئتسإ فرح : هللا لب ©

 . ةمبضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم

 ,ريمض :فاكلا .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةخضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :هكالوم ©
 ْ .عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ' ينبم :لصفنم عفر ريمصض :وه .ةيفانئتسإ :واولا : نيرصانلا ريخ وهو ©

 كك



 :نيرصانلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ريخ .أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع

 نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم
 .درفملا

 اطلس لك ومار بقل راك دا بلغ قاس ١٠6١

 نز نيالا ىَوُتمرشَوُر ينو

 لعف :يقلن .بيرقلل «فيوست» لابقتسا فرح :نيسلا : بولق يف ىقلتس ©

 رتتسم ريمض :لعافلاو . .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم :

 . يقلنب قلعتم رورجمو راج بولق يف .نحن :هريدقت ًابوجو

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : بعرلا اورفك نيذلا ©
 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك .ةفاضالاب

 هب لوعفم : بعرلا . ةقراق : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم

 برعت :اوكرشأ .ةيردصم :ام .رج فرح :ءابلا : هللاي اوكرشأ امي ©

 اركرشأ» ةلمجو اوكرشأب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللاب .«اورفكا بارعإ

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو (ام» و اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «هللاب

 . هللاب مهكرش ببسب يأ يقلثب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ًاناطلس هب لزني مل ام ©

 . مهرفك يأ يذلا مهداحلا ىنعمب يذلا مهكرش يأ لوؤملا ردصملل ةفص

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : لزني . بلقو مزجو يفن فرح : مل

 رورجيو راج : هب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .نوكسلا

 نا زوجيو .ةجح يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاثاطلس .لزنيب قلعتم

 . ًاكيرش هل اولعج يأ «اركرشأ » لوعفم «ام» نوكت

 : مهاوأم . ةيفانتسإ :واولا : نيملاظلا ىوثم سئبو راثلا مهاوأمو ©

 لا”



 لحت يف نيبئاغلا ريمض !مه) و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . ةيفاتكتسإ: :واولا :سئبو .ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ربخ رانلا ةفاضالاب رج

 عوفرم لعاف :ىوثم . حتفلا ىلع ينبم مذلا ءاشنال دماج ضام لعف :سئب

 هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيملاظلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 .درفملا مسإلا يف نيونتلاو ةكرحلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 فدِإِب موس ْذِإ 7000 ١6
 - لايم ضمان مخعرتتو موق يع
 1-5 2 و م - 2

 2ك كد ينم قاد تا مو
01 5-1 

 | © يبول طور وقاعد رسل منع

1١ 

 . ديكوتلاو ءادتبالل :ماللا .ةيفانغتسإ :واولا :هدعو هللا مكقدص دقلو ©

 ريم :قاكلا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكقدص ١ قيقحت فرح :دق

 ' ظفل هللا 0 ل ا

 بوصتنم ناث هب لوعفم : هدع . ةمضلاب ميظعتلل عيفرم لعاف : ةلالجلا

 0 .ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريض :ءافلو .ةحتفلاب

 ' ١ قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : هنذإب مهثوسحت نإ ©

 , يف لبصتم زيمض :واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف ::نوسحن .قدصب

 | لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مه»و لعاف عفر لحم
 , رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .نوسحتب قلعتم زورجمو راج هنذإب هب

 زوجيو ."ذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهنوسحت» ةلمجو .ةفاضالاب
 :اوركذا :هريدقت فوذحم لعفل هب ًالوعفم بصن لحم يف امسإ (ذإ ١ بارعإ

 : نوكبسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ .ءادتباو ةياغ فرح: متلشف اذإ ىتح ©
 لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف :ةلمجلا :متلشف .طرشلا ىنعم نمضتم

 با



 يف لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . عمجلل ميملاو لعاف عقر لمع
 يواوب ناتفرطعم :ناتلمجلا : دعي نم متيصعو رمألا يف متعزائنتو ©

 قلعتم رورجبو راج :رمالا يف .اهبارعإ نابرعتو «متلشف» ةلمج ىلع فطع

 . متيصعب قلعتم رورجمو راج :دعب نم . متعزانتب

 ال «ام» ةلص رذعتلل ةلمجلا :مكارأ .ةيردصم :ام: نويحت ام مكارأ ام © ٠

 .رذعتل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :يهو .امل لحم

 يف لصتم ريمض :فاكلا .وه :هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو
 ىلع ينبم لوصوم مسإ :ام .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح

 .«نوسحت» بارعا برعت :نوبحت .ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبحت» ةلمجو

 ليوأتب اهدعب امو «ام» و .هنوبحت ام :ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم

 . متنشك يأ فوذحم «اذا» باوجو ةفاضالاب رج لحم يف ردصم

 فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :مكنم : ايندلا ديري نم مكنم ©

 لع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديري .رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 بوصنم هب لوعفم :ايندلا .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو
 لحم ال لوصوملا ةلص «ايندلا ديري» ةلمجو .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 .بارعالا نم امل :

 ديري نم مكنما ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةلمجلا : ةرخآلا ديريرمكذمو © :
 .اهيارعإ برعتو“ ةايندلا

 ىلع يأ ةفوذحلا «اذا» باوج ىلع مثب ةفوطعم : مهنع مكفرص مث ©
 :هريدقت ازاوج رتتسم ريمض :هلعافو .ا(مكقدصا لثم برعتو امتفشكا

 . عمجلا ةمالع ميملو فرصب قلعتم رورجمو راج :مهنع .وه

 بوصنم عراضم لعف : مكيلتبي .رج فرح .ليلعتلا مال :ماللا :: مكيلتبيل ديبل ©
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 هيف زتتسم ريمض :لعافلاو .ةحتفلا :هبصن ةمالعو مإللا دعب ةرمضم نأب

 : اهدغب امو ةرمضملا " نأ »و نيئمؤملل هجوم باطخلاو زوكذلا عمج ةمالع

 ةلمجو .فرصب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 .اهل لحم ال ةرمضملا «نأ ١ ةلص (مكيلتبيلا

 ضام لعف :افع .اهبارعإ قبس دقل .ةفطاع واولا :دقلو :مكفع افع دقلو ©

 ًازاوجأ هبف رتتسم ريمض :لعافلاو .رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو افعب قلعتم رورحجيو راج :مكنع .ره :هريدقت

 ' ميظعتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفاتثتسإ :واولا :لضف وذ لاو ©

 : : لضف .ةسمخلا ءايسإلا نم هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ :وذ .ةمضلاب

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 1 رب مالمو اهم ةقوذع ةفصب وأ لضفب قلعشم رورو راج :نينمؤملا ىلع ©
 , .درفلا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسإلا

ْ 
 ١0 مكسيم قوطي لوس اوِدَح عنو لودي د

 ةساةار/ةكاماع ذكي سيت اكعد ْ
 5 3 لل م0 سس قر
 3 3 ا

 قلعتم بصن لخ يف دوكسا ىلع ينبم نامز فرظ :ذإ : نودعصت نإ ©

 , ريمض :واولاو .نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نودعصت .متيصعب
 ' اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛نودعصتا ةلمحو .لعاف' عفر لحم يف لصتم

 فوذحم لعفب هب ًالوعفم بصن لحم يف اًيسإ ' ذإ ١ بازعإ زوجيو . ذإ دعب
 000 .اوركذا :هريدقت
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 برعت :نوولت .اهل لمع ال ةيفان :ال ةيلاح واولا : دحأ ىلع نوولت الو ©

 الو» ةلمجو . نوولتب قلعتم رورجيو راج :دحأ ىلع .«نودعصت» بارعإ
 .لاح بصن لحم يف (دحأ ىلع نوولت

 بصن لحم يف هدعب ةيمسإلا ةلمجلاو ةيلاح :واولا : مكوعدب لوسرلاو ©

 عوفرم عراضم لعف : مكوعدي . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لوسرلا . لاح

 .وه :هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب

 .«لوسرلا» أدتبملا ربخ عفر لح يف 'مكوعدي» ةلمجو
 ةردقملا ةرسكلاب مسإلا رج ةمالعو وعديب قلعتم رورجمو راج : مكارخأ ْق ٠

 ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .رذعتلل فلالا ىلع
 .روكذلا عمج ةمالع

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :باثأ .ةيفانئتسإ :ءافلا :مغي اًمغ مكباثأف ©

 لح يف لصتم ريمض :فاكلا .وه :هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 بصنو ةيرذدصم فرح :يك .ليلعتلل رج فرح ماللا :اوئزحت ال ىكل ©:

 :هبصن ةمالعو يكب بوصنم عراضم لعف ارنزحت .اه لمع ال ةيفان :ال

 .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا فذح

 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ايكو اش لحم ال «يك» ةلص ؛اونزحتا ةلئحو

 . مكباثأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :ام .رج فرح :مكتاف ام ىلع ©

 برعت :مكتاف .اونزحتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا
 . امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكتاف» ةلمجو «مكباثأ ١ بارعا

 ام . ىفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : مكياصأ ام الو «

 . «مكتاف اما بارعا برعت : مكباصأ
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 : ميظعتلل عوفرم ًأدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعتسإ :واولا :رييخ“ هللاو ©

 .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ريبخ .ةمضلاب

 ١ «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :ام .ريبخب قلعتم رورجمو راج :نولمعت امي ©

 ' .؟نودعصت» بارعإ برعت :نولمعت .ءابلاب رج لحم ِْف نوكسلا ىلع ينبم
 * فوم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوللا ةلص «نولمعتا ةلمجو
 | ةيردصم «ام) نوكت وأ هنولمعت اهب :ريدقتلاو هب لوعفم هنال لحملا بوصنم

 ْش .مكلمعب ةريخ وذ هللاو :ريدقتلاو

١4 

 أدق عيا كيما

 ٌهَسعَأو ك7 دولار

 ناوي جراي 2

 إف وكسور يبا سد 2
 1 ديال 9 كي 5

 ري هسا 02
 0 هه لإ ُلْسقاه هلصَ كرو ذأ

 »+ رولات يطا يرام سجل
 ضام لعف :لزنأ .فطع فرح :مث : : مغلا دعي نم مكدلع لزنأ مث ©

 :مكيلع .اوه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .حتفلا ىلع ينبم

 قلغتم رورجمو راج :دعب نم .عمجلا ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم رورجتو .راج

 .«باثأ ١ ىلع ةفوطعم «لزنأ» و ةرسكلاب رورجج هيلا فاضم :مغلا .لزناب

 ْ لذب ': ًاساعت . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : انانئمطاو انمأ يأ :ًاساعئ ةثمأ ©

 «ةنمأ) و هب ًالوعفم «ًاساعتا نوكي نأ زوجمو .ةحتفلاب بوصنم «ةنمأا نم

 1 .هلجأل الوعفم وأ هنم ًالاح

 لاا 6



 ٍلعف : :يتأي ىنعمب ًاساعنل ةفص بصن لحم يف : :ةلمجلا :مكنم ةفئاط ىشغب ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو . 0

 رورجمو راج :مكنم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةفئاط .وه :هري

 عج ةمالع ميلأو ينايب رج فرح «نم» و «ةفئاطا نم ةفوذع ةفدعب ارحم

 .روكذلا

 لحن يف :اهدعب ةلمجلاو ةيلاح :واولا : مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطو ©

 لعف : مهتمهأ .قيقحت فرح :دق .ةمضلاب عوفرم أدتبم :ةفئاط .لاح بصن

 : ميملاو :ءاحلاو .اهل لحم ال ثينأتلا ءات :ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام

 : مهسفنأ .مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا لع ينبس نيواضلا ياض

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييثاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف

 . (ةفئاط» أدتبملا ربخ عفر لح يف «مهسفنأ مهتمهأ دق» ةلمجو ةفاضالاب

 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نونظي : قحلا ريغ هللاب نونظي ©

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :هللاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو 1

 :ريغ .ةرسكلا رحلا ةمالعو ءايلاب ميظعتلل رورجم مسإ :ةلالحلا ظفلو نونظيب

 ةلمجو .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :قحلا .ةحعفلاب برصنم هب لوعفم

 .لاح بصن لحم يف «نونظي»

 . ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم ردصم : نولوقبي ةيلهاجلا َّنظ «
 .؟نوئظي» بارعا برعت : نولوقي .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةيلهاجلا

 .ًايناث ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ زرجيو .نونظيل ةيريسفت "نولوقي» ةلمجو

 هب لوعفم بصن لح يف :اهدعب امو له : ءيش نم رمألا نم انل له «©

 .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :انل .ماهفتسا فرح :له .«لوقلا لوقم»

 دئاز رح فرح :نم ؟ءيش» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :رمألا نم

 نم نوكي وا رخؤم أدتبم هنأل ًالحم عوفرم ًاظفل رورجت مسإ «ءيش» و ديكاشلل
 .رمالا ضعب ىنعمب رمألا

 :لعافلاو .نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نركسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق «©

 . تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
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 فرخ ّنِإ .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا: هلل هلك رمألا ّْنِإ ©

 , بوصنم ذيكوت :هلك .ةحتفلاب بوصنم 4ّنإ) رمألا لغفب 'هبشم ديكوتو بصن
 . : هلل .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم .ريمض :: ءاهلاو .ةحتنفلاب

 ا . عفر لحم يف اْنا» ريخب قلعتم هللا ةلمجلا هيشو .ةرسكلا

 : برعت :نوفخي .لاح بصن لحم يف ةلمجلا :ام : مهسفنأ يف نوفخي ©
 ريمض 'مه) و .نوفخيب قلعتم رورجمو راج : مهسفنأ يف .« نونظي ١ بارعإ
 ' ىلع ينبم (يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :ام .ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ةلمجو .«نونظي» بارعإ برعت :نودبي .اه لمع ال ةيفان : كل نوديي ال ©
 هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نودبيل

 .نودبيب قلعتم روزجمو راج :كل .هنودبي الام :ريدقتلا هب لوعفم

 . لحم يف «نولوقي» ةلمجو «نونظي» بارعا برعت : اذل ناك ول نولوقي ©
 ضام لعق :ناك .مزاج ريغ طرش فرح :ول (نوفخي» لعاف نم لاح بصن

 ' .فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج :انل .حتنفلا ىلع ينبم صقان

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو ناك ول» ةلمحو

 , مسإ : ءيش .«ءيث» نم فوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ءيش. رمألا نم ©
 .ةمضلاب عوفرم «ناك»

 : الاةيفان : ام . امل لحم ال مزاج ريغ طرش بارج : ةلممجلا : انهه انلتق ام ©

 هلاصتالا نوكسلا ىلع ٍينبم لوهجملل ينبم ضام لعف ': انلتق . امل لمع

 ' ىلع ينبم انلتقب قلعتم ةراشا مسإ !انه١ و .هيبنتلل : : انهه .لعاق

 يالا ةفاطلا لع بصن لعل نوكبلا

 ضقان ٍضام لعف :متنك .اهبارعإ قبس :ول لق : مكتويب يف متنك ول لق ©
 ٠ لحم يف لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لال“



 قلعتم رورجمو راج :مكتويب يف .نيركذملا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسإ عفر

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف اهعبت امو متنك ول» ةلمجو «ناك١ ربخب

 .ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «انلتق» ةلمجو .«لوقلا

 ىلع ينبم ضام لعف : زرب .طرشلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نيذلا نربل ©

 زرب» ةلمجو .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .حتفلا

 .ا لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيذلا

 .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :بتك : لتقلا مهيلع بتك ©

 .ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و بتكب قلعتم رورجيو راج :مهيلع
 .لوصوملا ةلص «لاتقلا مهيلع بتك» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :لتقلا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و زربب قلعتم رورجمو راج : مهعجاضم ىلا ©

 . ظوفحملا حوللا يف لتقلا مهيلع ضرف ىنعمب ةفاضالاب

 : تبي . رج فرح يهو ليلعتلل : ماللا .ةيفانتتسا : واولا : هللا يلذبيلو ©

 ظفل هللا .ةحتفلا :هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 ةرمضملا «نأ» ةلص «هللا يلتبي» ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةرمضملا نأ» و اف لح ال

 يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصرم مسإ :ام : مكرودص يف ام ©

 لصتم ريمض :فاكلا .رورجمو راج :مكرودص يف .هب لوعفم بصن لحم

 «مكرودص يفا ةلمجلا هبشو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف
 .رقتسم .وه ام وأ رقتسا :اهريدقت ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم

 ام هللا يلتبي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : مكبولق يف ام ٌصخميلو ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض «ٌصّحمي١ لعافو .اهارعإ برعتو «مكرودص يف

 .وه :هريدقت

 أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسإ :واولا : رودصلا تاذب ميلع للاو ©

 رورجمو راج :تاذب .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ميلع ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :رودصلا .ميلعب قلعتم

 ل االا



 اة كانت قرت ئإ ناك او الوعل

 ه» يطيع مَهْنَعَسأاَسَعْدَل
 ؛ مسإأ :نيذلا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكثم اولوت نيذلا نإ«

 ' ةلض ةلمجلا :اولوت .اهمسإ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 : فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :يهو .لوصولا
 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 و «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : مكنم .ةقراف :فلالاو

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةينايب «نم»

 . ةختفلاب بوصنم اولوتب قلعتم نامز فرظ : ناغمجلا ىقتلا موي ©

 لغاف :ناعمجلا .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينيم ضام لعف :ىقتلا

 ةلمجو .درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ىنثم هّنأل فلألاب عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحب يف «ناعمجلا ىقتلا»

 ' .ةيفرح انه املا نأل ةفوفكمو ةفاك :امنإ : ناطيشلا مهّلزتسا امنا«
 بضن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلا و . حتفلا ىلع ينبم لضام لعف : مهزتسا

 | «ناطيشلا مهزتسا» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . مدقم هب لوعفم

 . ةئيطخملا يأ للزلا يف مهعاقيا بلط ىنعمب «ْنا » ريخ عفر لحم يف

 ' يتبم لوضوم مسإ :ام .لزتساب قلعتم رورجبو راج : اويسك ام ضعيب ©
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوبسك .ةفاضالاب رجإ لحم يف نوكسلا ىلع

 : :تقلالاو :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال

 ام'ْببْسب يأ فوذحم دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «اوبسك» ةلمجو .ةقراف

 : بونذلا نم هوبستكا

 دق: .ديكوتلاو ءادتبالل :ماللا .ةيفانعسإ :واولا : مهنع هللا افع دقلو ©

 .رذغتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : افع .قيقحت فرح

 سال



 :ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميلح روفغ هللا نإ ©

 ةفص ميلح .ةمضلاب عوفرم اهربخ :روفغ .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ًاهمسإ

 .ةمضلاب عوفرم نا » فرحلل ِناث ربخ وأ روفغل - تعن -
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 ٍفاعَوَسادِإ ةهناوغإل اواو تك ك2 43 وماَءلأَيلَي 7 ١
 ليو 0 را ج7 2و

 كوميك غال اكو ضال
 رص ولمس أو تير ين هو مهب ولو ىف ريح ها 2 70 و

 ف

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ :اي :اوئمآ نيذلا اهبأ اي ©:
 بصن لحم يفب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .هيبنتلل «؛اه» و بصت

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .اه نايب فطع وأ «يأ ١ نم لدب

 ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . .ةعايجلا واوب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاونمآ »

 عراضم لعف :اونوكت .ةمزاج ةيهان :ال : اورفك نيذلاك اونوكت ال ©
 :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم صقان

 مسا :فاكلا .نيذلاك ةقراف فلألاو ؟ناك» مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض

 لوصوم مسا :نيذلا «ناك» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم "لثم» ىنعمب
 .«اونمآ) بارعا برعت اورفك ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 برعتو «اورفك» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :اولاقو : مهناوخإل اولاقو ©

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اولاقب قلعتتم رورجمو راج مهنارخإل اهبارعإ
 ةفاضالاب رج:

 را



 «اذا) نوكت وأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخخ طرشلا ىنعم نِمِضتم .نوكسلا
 :نامز فرظ'نوكت يأ اه باوج الف لبقتسملا اهب داري ال يأ لاحلا ةياكحل

 :بارعإ برعت : اوبرض . اولاقب ًاقلعتم نوكسلا ىلع ًاينبم «نيح١ ىنعمب
 رورجتو راج :ضرألا 3 ةفاضالاب رج لحم يف «اوبرض١ ةلمجو «اورفكا

 ةيضارتعا زاغ عمج ىزغ اوناك وأ ضرالا يف اوبرض ذا ةلمجو اوبرضب قلعتم

 .اهيف اورفاس ىنعمب اهل لحم ال

 . . ةاويرضا ىلع ؛وأ» فطعلا فرحب ةفوطعم : اوناك وأ : ىّرغ اوثاك وأ ©
 ؛ :واولا .ةنغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك

 ,نأل ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ ًازغ «ناكا مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض
 ةفوطعم اهنأل ةفاضالاب رج لحم يف «ىزغ اوناك وأ » ةلمجو «ًازغ» ةملكلا لصأ

 ا .نيبراحت اوناك وأ ىنعمب رج لح يف ةلمج ىلع

 ! : اوناك . .عانتمال عانتما فرح  مناج ريغ طرش فرح: اندنع اوناك ول ©
 ريمض «اناو .فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم ناكم فرظ :اندنع .اهبارعإ قبس

 هب لوعفم بصن لحم يف ؛اندنع اوناك ول» ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 .اندنع نيعمتجم اوناك.ول .يأ - لوقلا لوقم -

 أ :ام اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اولتق امو اوتام ام ٠

 : واو: ةفوطغم اولتق امو «اورفك» بارعا برعت :اوتانم :.اه لمع ال ةيفان
 عفر .لح يف واولاو لوهجملل ينبم «لتق» لعفلاو «اوتانم ام ١ ىلع فطعلا
 : . لعاف بئان

 , عراضم لعف :لعجي .رج فرح يهو ليلعتلا مال :ماللا : كلذ هللا لعجيل ©

 , «لغجي» لغفلاو ةحتفلا :هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم

 , لعاق : هللا . اهل لجم ال «ْنأ» ةلص «هللا لعجي» ةلمجو . ةروريصلا لاعفأ نم
 أ لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ :اذ :كلذ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 امو ةرمضملا نأ» و . باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا .لوأ هب لوعفم بصن

 .ليلعتلا مالب رج لحم يف زدصم ليواتب ؛اهدعب

 لالش



 : مهبولق يف .ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ةرسح : مهبولق ف ةرسح ©
 رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لم يف نيبئاغلا ريمض « مه » و رورجمو راج

 .ةرسح نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم :هللا .ةيفانكسإ :واولا :تيميو ىحب كلاو ©

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ىيحي

 :تيميو أدتبملل ربخ عفر لحم يف «ىيحي١ ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 «تيميا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعإ برعتو «ىبحي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم
 ييجي :ريدقتب .اراصتخا نافوذحم «تيميا و (ىيحيا الوعفمو ةرهاظلا ةمضلا

 .هنع نيدعاقلا تيميو لاتقلل نيجراخلا

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . : واولا : ريصي نولمعت امي كسلاو ©

 ل يس سوم سا: ا. يصيب قلع م وو راس اي سلا

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولمعت .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 ةلمجو ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ :ريصب .لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعت»

 ةيردصم «ام» نوكت وأ هنولمعت اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 نوي اقرت ةمحيو وماني يعل مكناس كايف نيو ١0 2 2 وسر هنن م سو ثم هر و 0
 طرش ةادأ :ْنِإ .مسقلل ةئطوم ةنذؤم :ماللا .ةيفانعسا :واولا : مقلتق نئلو ©

 ينبم طرشلا لعف مزج لحم يف لوهجملل ينبم ضام لعف : متلتق . ةمزاج

 مسقلا نيب ةيضارتعا « متلتق ْنِإ » ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف

 .اهل لحم ال هباوجو فوذحملا

 : ةلالجلا ظفل هللا . متلتقب قلعتم رورجمو راج : متم وأ هللا ليبس يف ©
 (وأ) فطعلا فرحي ةفوطعم : متم وأ ٠ ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
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 أريمثضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم .ضام لعف : مّثمو . «متلتق» ىلع
 :روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا .نيبطاخملا

 ,عوفرم أدتبم : :ةرفغم ..ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو :ماللا : هللا نم ةرفغمل ©

 !ةلمحوأ ةرفغم نم ةفوذحم ةفصب قلعتم .ميظعتلل رورجتو راج : هللا نم .ةمضلاب

 .امل لحم ال مسق باوج' اربخ ةرفغملا

 .اهلثم ةعوفرم «ةرفخم» ىلع فطغلا واوب ةفرطعم : :ةمحرو : :ريخ ةمحرو ©

 .ةمضلاب عوفرم نيخ :ريخ . ةمضلاب

 ,كام» و. رج فرح «نم» نم نوكم ريخب قلعتم رورجمو راج :نوعمجي امم ©

 ,(نوجمجي» ةلمجو لعاف :عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 .ماطح نم هنوعمجي ام :ريدقتلا فوذحم دئاعلاو اهل لحن ال لوصوملا ةلص

 دس مسقلا باوج وأ مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو ايندلا

 ١ نورت مال إم ليوم حمنِيَو ©
 يف « متم وأ متلتق نئل ١ لع فطعلا واوب ةفوطعم : متلتق وأ متم نئلو ©

 مدقم' عراضملاو ماللاب دكؤم عراضملاو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا
 اهل لثع ال مسقلا باوج !نورشحتلا ةلمجو .هللا ىلا نورشحتل يا لومعملا

 ىلا نورشحتتل يا لومعملا مسقلا باوج هيلع لد فؤذحم طرشلا باوجو

 : لد" فوذحم: طرشلا باوجو اهل لحم ال مسقلا باوج «نورشحتل» ةلمجو. .هللا

 ,. مسقلا باوج هيلع

 : راج : هللا ىلإ .فوذحم مسق بارج يف ةعقاو :ماللا : نورشحت هللا ىلإل ©

 , لوهجملل ينبم عراضم لعف : نورشحت . نورشحتب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 ' | ١ .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم يمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 لاالك



0 3 0 

 كلوحْن اوصال بقل طيَ فَ تكول تصورا 0

 أ ءلكوفَتمم تعاد ردْلاِف هر اَسوْممل ف فَعساَ مهنعفعأَو

 © َييكَلمي
 . ةدئاز : ام . رج فرح : ءابلا .ةيفانثتسا : ءافلا : هللا نم ةمحر اميف ©

 راجلاو .ةرسكلا هرج ةمالعو ديكوتلل ةدئازلا رجلا فرحب رورجم مسا : ةمحر

 ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج :هللا نم .تنلب قلعتم رورجملاو

 .ةمحر نم

 .بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تنل : مهل تنل ©

 ريمض :مه .رج فرح :ماللا .لعاف عفر لحم يف يفب لصتم ريمض :ءانلا

 .تنلب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 لعف :تنك .مزاج ريغ طرش فرح :ول .ةيفانعسا :واولا : ًاظف تنك ولو ©

 لصتم ريمض ءاتلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام
 .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ اظف «ناك» مسإ عفر لح يف

 . تنكل ًايناث ًاربحخ برعت نأ زوجيو ًاظفل -تعن- ةفص :ظيلغ : ىلقلا ظدلغ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :بلقلا

 لعف :| ١ .طرشلا باوج يف ةعقاو :ماللا : كلوح نم اوضفن ال ©

 لع يف لصتم ريح سض :وارلا . .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 فاكلاو اوضفناب قلعتم رورجمو راج :كلوح نم ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ال مزاج ريغ طرش باوج «اوضفنا» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 .اه لحم

 فرح هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ٌفعأ .ةيفانتتسا ءافلا : مهنع ٌفعاف ©

 رورجمو راج : مهنع . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا

 داالال



 .نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . عاب قلعتم

 اهيارغإ برعتو «فعا» ىلع فطعلا وازب ةفوطعم :رفختساو : مهل رفغتساو ©

 قلعتم وهو « مهنع ١ بارعإ برعت : مهل . نوكسلا لع ينبم لعفلاو
 ش . رفغتساب

 «َُعا» لع فطعلا واوب فوطعم رمأ :لعف :رواشو : رْمألا يف مهرواشو ©

  لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبثاغلا يمس : :مه .هبارعإ برعيو
 .رواشب قلعتم رورجمو :راج :رمألا يف .هب

 نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :ذإ .ةياتتسا :ءانلا : تمزع اذإف ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : . طرشلا ىنعم
 رج لحم يف «تمزع# ةلمجو . لاف ع لع ف لصتم ريمسغ ءاشلو بطاضلا

 ١ .ةفاضالاب

 بارعإ برعت : لكوت . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللا ىلع لكوتف ©

 : فرح :ىلع .اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لكوت» ةلمجو ؛اورفغتسا»
 ' راجلاو .ةرسكلا رجلا ةمالعو ىلعب ميظعتلل رورجم مسا :ةلالجلا ظفل هللا .رج

 0 . لكوتب قلعتم رورجملاو
 ' ظفلأ هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيلكوتملا بحي هللا نإ ©

 عوفرم عراضم لعف :بحي ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم (نأ» مسإ :ةلالجلا
 ' ( لم :يف «بحيا ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمصضض لعافلاو ةمضلاب
 ملاسأ ركذم 3 هنأل ءايلاب برصتم هب:لوعفم : .نيلكوتللا (نإ) ربخ عفر

 ظ .هرفملا مسالا يف نيرنتلا نع ضوع نوثلاو
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 نلوم ا

 : :لوألا ". نيعراضم نيلعف مزجي مزاج ظرش فرخ : نإ هللا مكرصنب نإ ©

 ١194ل



 لعف هنأل موزجم عراضم لعف :مكرصني .هقازجو هباوج يناثلاو طرشلا لعف

 بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا

 لمعت سنجلل ةيفان :ال .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : مكل بلاغ الف ©

 راج :مكل .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسإ :بلاغ َّنِإ) لمع
 الف» ةلمحو .روكذلا عمج ةمالع خيملاو .فوذحملا «ال١ ريخب قلعتم رورجمو

 . مزج لح يف يفنلل ةقباسلا ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مكل بلاغ

 اهبارعإ برعتو «مكرصني نأ» ىلع فطعلا واوب ةلمجلا : مكلذخب نإو ٠

 .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو '

 ىلع ينبم ماهفتسا مسإ :نم .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : يذلا اذ نمف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ .ادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبملا ربخ

 طرش باوج «يذلا اذ نم» ةلمجو . هنم لدب وأ ةراشالا مسال - تعن -

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 : فاكلا . ةمضلاب عوفزم عراضم لعف : رصني : هدعب نم مكرصني ©

 قلعتم رورجمو راج : هدعب نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . وه هريدقت

 (مكرصني١ ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . مكرصنيب

 . لوصوملا ةلص

 . لكوتيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . ةيفانئتتسا :واولا : هنا ىلعو © :

 لعف : لكوتي . رمألا مال : ماللا . ةدئاز : ءانلا : نوثمّؤملا لكوتملف ©

 .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم

 .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف :نونمؤملا

 االله



 تيكا يمل سوو د 1
 و تا 2

 ضال مَو

 يم اد ل رسال ل دوفعما :راولا : يبذل ناك امو ©
 'فذجملا «ناك» ربخب قلعتم رورجتو راج :يبنل .حتفلا ىلع ينبم صقان
 . ناكب نؤؤرجملاو راجلا قلعتيف حمص امو : ىنعمب ةمات «ناك» نوكت نأ زوجيو

 | نأب بوصتم عراضم لعف : غي . بصنو ةيردصم فرح :'نأ: ٌلْغي نأ ©
 ' امو: نأو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةختفلا هبصن ةمالعو

 .ةمات تّدع اذا اهلعاف وأ رخؤم «ناك" مسإ عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت
 .انغلا يف نوخي ىنعمب اهل لع ال «نأ» ةلص «لغي» ةلمجو

 : يف نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسإ :نم . .ةيفانئئسا ': واولا : للغي نمو ©
 همزج ةمالغو طرشلا لعف هنأل موزجم عياضم لعف : :للغي ٠ أدتبم عفر لحم

 ' ١ ! نخي نمو ىنعمب .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو نوكسلا
 | فرج هرخآ' فذح همزج ةمالعو طرشلا باوج هلأل موزجم عراضم لعف : تأي«

 باوج «تأي» ةلمجو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةلعلا

 لحم يف :هباوجو طرشلا لعق اتلمجو .هل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش
 .2نما :أدتبملا ريخ عفر

 ؛ ينبم لوصوم مسإ «ام» و يتأيب قلعتم رورجمو راج : ةمايقلا موي ّلغ امب ©

  لعافلاو ختفلا ىلع ينبم ضام لعف :لغ .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 , اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لغ» ةلمجو .ره :هريدقت ازاوجإ هيف .رتتسم ريمض
 ' :زيدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو
 ' .ةحيتفلاب بوصنم لْغب قلعتم نامز فرظ : موي . هذخأ اهب يأ : هّلغ اهب
 ٠ . ةرسكلاب :رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا

 ' عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : قرت . فطع فرح : لك قوت مث ©

 بام



 .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :لك .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ىللع ينبم لوصوم مسإ :ام .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تيسك ام سفن ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تبسك .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 هريدقت ازاوج رتتسم ريمض :لعافلاو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاعلاو

 ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «تبسك» ةلمجو ىه

 «ام» نوكت وأ هتبسك ام :ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا .بوصنم فوذخم
 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نوكتف ةيردصم

 .اهءازج يأ .اهبسك .ريدقتلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :مه .ةيلاح :واولا : نوملظي ال مهو ©
 .ةيفان :ال .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 واولاو .نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي ©

 أدتبملا رببخ عفر لحم يف «نوملظي ال١ ةلمجو .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم 00
 .لاح بصن لحم ف "«نوملظي ال مهلا ةيمسإلا ةلمجلاو امها

 دلل ع دع و يب هس 020007 ا ةماسد هام

 هه ٌريِهْلاََس ورك هلَوأ مو مل نصب امك هد وصي بسن ١617

 لوصوم مسا : نم . ةفطاع : . ماهفتسا فرح : ةزمهلا : عبتا نمفأ ©

 يم ريم لمف عيل .ادتم عقب لع ف ؛يذلا» يسب ب نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص ؟«عبتا» ةلمحو .وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع

 . ةينييزت .ةدئاز ءافلا نوكت نأ زوجيو .اهل لحم ال لوصوملا

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا .فاضم

 ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم « لثم » ىنعمب مسا : فاكلا : ءاب نمك ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؟يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ : نم . أدتبملا

 -ا461



 . عجر) ىنعمب (عبتا) بارعإ بارعت :ءاب .٠ ةفاضالاب

 .طخسل ةفصب قلعتم رورجيو راج : هللا

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : هاوأم .ةفطاع :واولا : مدهج هاوأمو ©

 :ًأدتبملا ربخ :منهج .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءالاو رذعتلل فلألا

 مذلا ءاشنإل دماج ضام لعف : سئب . ةيفانئتسا : و راولا : ريصملا سئيو ©

 .ام نأل صوصخملا فذحو ةمضلاب عوضرم لعاف :ريصملا .حتفلا ىلع ينبم

 . منهج وهو هيلع لدي هلبق

 رق لس 7 220 و 7 ب م قر و

 17١ ١ وَمَا صهَشاَو ِههادَنِع تجرم . 82

 ..أدتبم عقر لخ يف نوكسلا ىلغ ينبم لصفنم عقر ريمسف ا تاجرد مه ©

 اكل دنع نوتراغتم مه» ىتعمب تاجردب قلعتم ناكم فر ؛ هللا دنع ©

 : هللا: .«تاجرد» نم ةفوذحم ةفصب قلعتي نأ زوجيو «تاجردلا توافتت

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانغسا :! واولا : ريصي .للاو ©

 ١ ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام . ريصبب قلعتم رورجمو راج : نولمعي امي ©
 . نونلا توشب عوفرم عراضم لعف :نولمعي .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 ال لوصوملا ةلص «نولمعيا ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض :واولاو
 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض :لوصوملا ىلا - عجارلا - دئاعلاو اهل لح

 .نولمعي اب :ريدقتلا .هب لوعفم
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 دهيم يمص ان عرب نيب 5
 قلَقنمأو نوفا بحلول 1 د
00 
 © ٍنيِبِللَص

 لعف :ْنم .قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو ءادالا مال .ماللا : هللا نم دقل ©

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالخجلا ظفل هللا . حتفلا لع ينبم ضام

 عمج هنآل ءابلا مسإلا رج ةمالعو نمب قلعتم رورجمو راج : نيذمّؤملا ىلع ©
 .درفملا يف نيونتلا نع ضوع ثنرنلاو ملاس ركذم

 :ثعب .بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمب قلعتم نامز فرظ : ثعب نإ ©

 .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . اذإا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «ثعب» ةلمجو

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و ثعبي قلعتم رورجمو راج : ًالوسر مهيف ©

 ريمض !مهاو «ًالوسر» نم .ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : مهسفنأ نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 واولا .ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رلتي : هتايآ مهيلع ولتي ©

 لحم يف (ولتي» ةلمحو .وه :هريدقت ازاورج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 :هتايآ .ولتيب قلعتم وهو «مهيفا بارعإ برعت :مهيلع .لوسرل ةفص بصن
 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم

 يف اولتي» ةلمج نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحلاو

 .اقصو هنأل «ًالوسرا نم الاح بصن لحم

 نافوطعم : مّلعي . يكزي : ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو ©

 ةمضلا «ملعي» لعفلا عفر ةمالعو هبارعإ نابرعيو ؛ولتي» ىلع فطع يواوب

 امس



 0 ا هرخآ يف ةرهاظلا

 |. : ةمكحلاو .هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب :لوعفم :باتكلا

 . ةحتفلاب بوصنتم «باتكلا» ىلع فنطعلا واوب فوطعم

 ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوناك . ةيلصو :ْنِإ .ةيلاحأ :واولا : اوئاك ْنِإو«

 «ناك» مسإ غفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 000 .لاح بصن لح يف اهربخ عم «اوناكا ةلمجو .ةقراف فلألاو

 :مضلا ىلع ينبم مسإ :لبق .رج فرح :نم : نيبم لالض يفل لبق نم ©
 قلعتم رورجملاو راجلاو .رجلا فرحب رج لحم يف ةفانضالا نع هعاطقنال
 ماللا نوكت نأ زوجيو لوهجملل ماللا :لالض يفل .فوذحملا «ناك» ربخب
 ىنعمب .فوذحملا «ناك» ربخب قلعتنم رورجمو راج :لالض يف .ةقلحنملا

 :اهلثم رورجب لالضل - تعن  ةفص :نيبم . نيب حضاو : لالض يف «نيرداس»

 ةمزاج ريغ طرش ةادأ : اك .ةيفانتتسا :واولا .ماهفتسا فرح :ةزمهلا : اهب وأ ©
 : ةقلعتم - نيح ىنعمب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع .بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةيئبم

 .باوجلاب

 لع ينبم نام لمف يهو ةفاضالاب رج لح يف ةلممجلا : ةبيصم مكتباصأ ©

 لوعفم بصن لحم يف لصتم زيمض :فاكلا .ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا
 .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةبيصم .زوكذلا عمج ةفالع ميملاو مدقم هب

 ىلع .ينبم ضام لعف :متبصأ .قيقحت فرح :دق : اهيلثم متيصأ دق ©

 ىنثم هنأل . ءايلاب بوصنم هب لوعفم : اهيلثم . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو
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 ؟متبصأ) ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه»و

 .ةبيصم ةفص عفر لح يف
 ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلق ©

 . عمجلل ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ماهفتسا مسإ : ىّنَأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف :ةلمجلا : اذه ىَّنأ ©

 .فوذحم مدقم ربخب قلعتم ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ًادتيم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ :اذ .هينتلل :ءاحلا :اذه

 . ا لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «متلق» ةلمجو .رخؤم

 .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 .ًافيفخت واولا تقذحو

 «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : مكسفنأ دنع نم وه ©

 راج :دنع نم .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه

 :فاكلا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مكسفنا .أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض

 «َّنإ) مسا :ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هّبشم ديكوتو بصن فرح :ّنإ.: هللا نإ ©

 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 رورجم هيلا فاضم : ءيش .ريدقب قلعتم رورجبو راج : ريدق ءيش لك ىلع ©

 .ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ : ريدق .ةرسكلاب

 48 َننِمْوْلا اون ذأ امو وكيصاامف ١ ١ هلام اهراس ه1. ءاسصل م كد م لس رت آ#

 ينبم «يذلا» ىئعمب .لوصوم مسا : ام . ةيفانئتسا : واولا : مكياصأ امو ©

 هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «باصأ»و ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .هب لوعفم
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 ,.ةحتفلاب بوصنم باصأب قلعتم نامز فرظ : ناعمجلا ىقتلا موي ©
 ,لعاف .:ناغمجلا .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىقتلا

 لجو ..درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع نؤنلاو ىنثم هنأل فلألاب عيفرم
 1 .ناشيحلا يأ ةفاضالاب رج لحم يف «ناعمجلا ىقتلا»

 ادتبملل فوذحم ريخب قلعتم رورجيو راج :نذإب .ةدئاز :ءافلا : هللا نذإبق ©

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .لصاح :هريدقت

 لعف :ملعي .ليلعتلل رج فرح ماللا .ةيفانئتسا :واولا : نينمؤملا ملعيلو ©

 ..ةحتفلا :هبصن ةمالعؤ ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 ال (ْنأ» ةلص «ملعي» ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ::لعافلاو

 راجلاو ماللاب رج لحع يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةرمضملا نأ» و .اهل لحم
 !هب لوعفم  :نينمؤملا .كلذ (مكب لحا يأ فوذحم لعفب قلعتم رورجملاو

 مسإلا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب ببصنم
 ْ . درفملا

 رسولا وصدور سف اويَقاواَكمحَل لقاك نزلو 0717 د ىو ع طخ ب وص كي همق كويك 7 دعو و
 20 20 3 رثعا. ةد :و 7

 سيل اَممههوتأ, نوعي نمل مدِمبْوَأِذ مور فكل رم كي
 < وذ عصام 14 م مرا .

 8+ نومك ]عمو ِسودَف

 'ةدراولا «ملعيلا ىلع فطعلا واوب ةفرطعم :ملعيلو :اوقفان نيذلا ملعيلو ©
 ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف
 هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقفان .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف .لصتم ريمض ::واولا .ةعامجلا واوب

 .بارعإلا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوقفانا

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :ليق .ةفطاع :واولا :مهل ليقو ©
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 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ةمه) و رج فرح ماللا :ممل .حتفلا

 . ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولاعت ©

 لحم يف اولاعت ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحجم يف لصتم ريمض :واولا

 .؟ليق» لعفلل لعاف بئان عفر

 رورجيو راج : ليبس يف . ؛اولاعت» بارعإ برعت : هللا ليبس يف اولتاق ©

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم :هللا .اولتاقب قلعتم

 «اولتاق» ىلع ةفوطعم : اوعفدا . فطع فرح : وأ: اولاق اوعفدا وأ ©

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف :اولاق .اهبارعإ برعتو
 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : مكاثعبتال ًالاتق ملعن ول ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :ملعن ٠ مزاج ريغ طرش فرح :ول 'لوقلا

 بوصنم هب لوعفم :ًالاتق . نحن :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :هلعافو

 ضام لعف : مكانعبتا . طرشلا باوج يف ةعقاو :ماللا :مكانعبتال ةحتفلاب

 عفر لحم يف لصتم ريمض :ان .نيملكتملا ررمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض :فاكلا .لعاف

 .اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «مكانعبتا» ةلمجو .روكذلا ٠

 عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصفتم عفر ريمض :مه : ٍدَئَموي زفكلل مه ©
 بوصنم نامز فرظ :موي .برقأب قلعتم رورجمو راج :رفكلل .أدتبم
 كرح يذلا رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسإ :ذا .برقأب قلعتم ةحتفلاب

 رج لحم يف «نيونتلا نوكسو هنوكس» نينكاسلا ءاقتلا نم اصلخت رسكلاب
 رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو فاضم وهو ةفاضالاب

 .كلذ اولاق موي :ريدقتلا .ةفاضالاب

 راج :مهنم .ةمضلاب عوفرم أدتيملا ربخ : برقأ : ناميإلل مهنم برقأ ©

 .رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و برقأب قلعتم رورجمو

 14م7



 .برقأب قلعتم رورجيو راج :ناييإلل .نمب

 .ةداولا .ةسمخلا لاعفألا نم هْأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولوقي ©

 1 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لع ينبم نيالا يمض مها و نولوشبي قلعتم رورجت راج : مههاوفأب ©

 . ةفاضالاب زج لحم يف نوكسلا

 نوكشلا ىلع ينبم ؛يذلا ىتممب لوصرم مسإ : :ام: مهبولق ف سيل ام ©
 همسإو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :سيل .هب لوعفم بصن لح يف
 أريخب قلعتم رورجبو راج :مهبولق يف .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 «مهبولق يف. سيلا ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمثض «مه» و «سنيل»

 ْ . مهبولق يف ًادوجوم سيل ام :ىنعمب .اهل لحم ال لوضوملا ةلص

 اميظعتلل عوفرم أدتبم :هللا .ةيفانحسا :واولا : نومتكي امي ملعأ للاو ©

 قلعتنم رورخيو راج :اب .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخب : ملعأ .ةمضلاب
 .ءاببلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ «ام» و نومتكيب
 اهل لمع ال .لوصوملا ةلص «نومتكي# ةلمجو «نولوقي# بارعإ برعت :نومتكي

 .نومتكي اب . ريدبتلا فوذحم دئاعلاو
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 تودع عاوز وأقام غأامأ 9 ااا 1 ل ١38
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 ' .مِذلا ىلع بصن لحم يف وأ .ىلوألا «نيذلا» نم لدب : نيذلا : اولاق .نيذلا ©
 ينبم |ضام لعف :اولاق «نيذلا» مه يأ . فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف وأ

 لعاف عفر لخ يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 .لوصوملا :ةلص «اولاق» ةلمجو

 ف نييئاخلا يمض «مه» و اولاقب قلعتم رورجبو راج : اودعقو مهئاوخإل ©

 ب14668



 امل لحم ال :اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا :واولا : اودعقو .ةفاضالاب رج لحم

 لحم يف «اودعق» ةلمجو ةيلاح :واولا .برعت نأ زوجيو «اولاق» :بارعإ برعتو
 .اودعق دقو :ريدقتب ًالاح بصن

 «انا» و «اولاق» بارعإ برعت اوعاطأ .مزاج ريغ طرش فرح : انوعاطأ ول ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :اولتق .اه لمع ال ةيفان :ام : اولتق ام ©

 لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا 1
 .اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اولتق ام» ةلمجو .ةقراف فلألاو

 .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 .ًافيفخت هواو تفذحو

 هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف اوءردا .ةدئاز :ءافلا : اوءرداف ©

 ىنعمب «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو اوءردا» ةلمجو
 . مدقتم طرش باول ةطبار ءامفلا نوكت وا «اوعفداف»

 يف لصتم ريمض :فاكلا . اوأرداب قلعتم رورحيو راج :توملا مكسفنأ نع ©

 بوصنم هب لوعفم : توملا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم
 . ةحتفلاب

 يف صقان ضام لعف :متنك .مناج طرش فرح :ْنِإ : نيقداص متنك نإ ©
 .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف هنأل مزج لحم
 ةمالع ميملاو «ناك» مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءانلا
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك) ربخ :نيقداص .روكذلا عمج

 هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو .درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع
 . توملا مكسفنا نع اوءرداف نيقداص متنك نإ : ريدقتلاو
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 2 نور مُهيِردَع 4يحألم انعم :ىف ًاولْع 2 1 1 21 ةرانسو6 ك6 سلا غب قم در

 م :نبسحت .ةمزاج ةيهان :ال .ةيفانئتسا .زفارلا : نيسحت الو ©

 : تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 :لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اولتق نيذلا ©
 واوب: هلاصتال مضلا ىلع ينبم . لوهجملل ينبم ضام لعف : اولتق .هب

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لع يف لصتم ريمئض : واولا .ةعامجلا

 : .اه لحب ال لؤصوملا ةلص ؛اولتق»

 'هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اولتقب قلعتم رورجمو راج : هللا ليبس يف ©
 0 .ةرسكلاب ميظعتلل رو

 فرح : لب . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاتاومأ : ءادحأ لب ًاتاومأ ©
 عوف رم ءايخأ مه : هريدقت فوذحم ًادتبمل ربه : : ءايحأ ةلمج :لبق درو هنأل ءادتبا

 ْ ٠ . ةمضلاب
 رورجم هيلا فاضم :مهر . نوقزريب وأ ءايحأب قلعتم ناكم فرظ : مهبر دنع ©

 نوكي نا زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امها و ةرسكلاب ميظعتلل

 : .ءايحأ نم ةفوذحم ةفصب ًاقلعتم «دنعا فرظلا

 رومض 1و واولا .نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعب: نوقزري©

 ,ءايحأل ةفص عفر لحم يف «نوقزري# ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 مو نب

 مهل مامي َنيِذْلاِب َنورْسستسو رصف نم هام هنن اء ١

 © ورمل ول وول
 , ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «نوقزري» يف ريمضلا نم لاح : نيحرف ©

 ش . درفللا نيونت نع ضوع نونلاو
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 ىنعمب لوصوم مسإ «ام» و نيحرفب قلعتم رورجمو راج : هللا مهاتآ امي ©
 ىلع ينبم ضام لعف : مهاتآ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا»

 هب لوعفم بصن لحب يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا

 مضلاب ميملا تكرحو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالحلا ظفل هللا . مدقم
 . عابشالل

 . ًالصاح مهاتآ اب يأ ةفوذحم لاحب وأ ىتاب قلعتم رورجبو راج : هلضف نم ©

 توسثب عوفرم عراضم لعف : نورشبتسي . ةيلاح : واولا : نورشيتسيو ©

 لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نورشبتسيب قلعتم رورجبو راج : مل نيذلاب ©:

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ءابلاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزع عباضم : مهب اوقحلب ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو . رج فرح ءابلا : مهب

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؟مهب اوقحلي ملا ةلمجو اوقحليب قلعتم رورجملاو

 «مهلو . مهفلخ مهنيكرات يأ ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : مهفلخ نم .٠

 . ةغاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ال ْنأب يأ .ةيفان "الا و يردصم فرح ؛«نأ» نم ةنوكم : مهيلع فوخ الأ ©

 «مهب) بارعإ برعت :مهيلع .ةمضلاب عرفرم أدتبم :فوخ مهيلع فوخ
 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ١و . مهيلع عقاو يأ أدتيملا ريخب قلعتم وهو

 .نأ ةلص ؛مهيلع فوحخ ال» ةلمحو «نيذلا» نم لاتشا لدب رج لحم

 ينبم لصفنم عفر ريمض :مه .ةيفان آل .ةفطاع :واولا : نوتزحي مه الو©'

 ةلمجو «نورشبتسي# بارعإ برعت : نونزحي .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 . (مهلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نونزحجيلا
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 04 37 201 وص
 نه 2 أ مضيان لصق ومَيي دورتسي» ١ ٠١

 ٍريمض واولاو نونلا توبشب عرفرم عراضم لعف : ةمعنب نورشيتسي ©

 .نورشبتسيب قلعتم رورجمو راج : : ةمعنب . لعاف عفر لح يف لصتم

 «ةمخْبا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : لضفو هللا نم ©
 .ةرسكلاب هلثم رورجم «ةمعن» ىلع فطعلا واوب فوطعم : لضفو

 |. .ّنإ:لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح نأ .ةفطابع : والا: هللا ْنأو ©
 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا

 :ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عيضي ٠ امل لمع ال ةيفان : الا: عيضي ال ©

 .يف «عيضي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو .وه هريدقت ًازاوج هيف .رتتسمإ ريمض :هلعافو

 ىلع فوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو َنأ' و «نأ ١ ربخ عفر لحم
 : . (ْنأ» ةزمه تحتف اذهلو هللا ٌنأبو :ريدقتلا نأل (ةمعنبل

 'رورخي هيلا .فاضم نينمؤملا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :رجأ :نيدمؤملا رجأ«©

 'يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا رج ةمالعو
 1 ٠ 2 .هرفملا مسإلا

 ١ مآ 1 0010

 اوس د فلا اسمع ْنِلوَسآو هيا اهْسآ بأ

 تلال 1 2

 . جدلا لع بصن ل يق وأ مه ةفص وأ «نينمؤملا» نم ,٠ ٠ لف: .ارباجتسا

 ! لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 اه لحم ال لوصولملا ةلص «اوياجتسا» ةلمحو .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر

 : : ديب نم” ارباجتساب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : :دعب نم لوسرلاو هلل ©
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 واوب فوطعم مسا وهف «لوسرلاو» ةملك امأ .اوباجتساب قلعتم رورجمو راج

 «اماو .ةيردصم :ام .دحأ ةئراك ثودح دعب نم يأ: حرقلا مهيباصأ ام ©

 . اهل لحم ال ؛ام) ةلص «حرقلا عيباصأ.» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : حرقلا

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا رج فرح :ماللا : اونسحأ نيذلل ©

 فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلا نم ةلمحجلا هبشو ماللاب رج لحت يف

 . «اوباجتسا# بارعإ برعتو .لوصوملا ةلص : اوبسحأ

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو .ينايب رج فرح :نم : اوقتاو مهنم ©
 واولاب ةفوطعم :اوقتاو نمب رج لحم ف نيبئاغلا ريمض امه»و «نيذلا» نم

 .هللا اوقتاو يا اراصتخخا لوعفملا فذحو لعاف عفر لحم

 رجأل - تعن - ةفص :ميظع .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :رجأ :ميظع رجأ ©

 .ةمضلاب هلثم عوف رم

 دأبت مداوعْوتشلو ماودك + 4 2 سبا هوس 7< 2 و م لا ا ْ

 رج لحم يف حتفلا ىلع يتبم لوصوم مسا :نيذلا : سانلا مهل لاق نيذلا ©
 :لاق . ىنعأب بصل لع يف وأ «اوباجتسا نيذلا» فوصوملل ةقص وأ لدب

 ريمض !«مها» و لاقب قلعتم رورجمو راج :مه .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ةلمحو : ةمضلاب عوفرم لعاف : سانلا . ماللاب رج لع يف لصتملا نيئاغلا

 .اه لحم ال لوصوملا ةلص «سانلا مهل لاق»
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 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو ةلمنجلا : سانلا نإ ©

 بوصنم ؟ نا » مسا : سانلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح نإ

 لجر'مهل لاق يذلا نذل دحاو انهو ًادرقمو ًاعمج نركي «سانلا» و . ةحتفلاب

 .دحاو

 :اوعمج .قيقحت فرح :دق .نِإ) ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : مكل اوعمج دق ©
 يف لصتم ريمض :واولا . .ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 .اوعنمجب قلعتم رورجيو راج :مكل .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم
 عمج ةمالع ميمو ماللاب رج لمع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا
 : .روكذلا

 وتلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :مهرشخا .ةيفانعسا :ءافلا : مهوشخاف ©
 و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال
 1 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتملا ن نييئاخلا ريمض «مها

 :: هلعاقو حتفلا ىلع ينبم ضام' لعف :داز .ةفطاع : : ًاناميإ مهدازف

 "مهل ٠ .ًاثاهيا لوقلا مهدازف يأ .وه :هريدقت ًازاوج هيف ررتسم ريمض

 ابوضنم زييمت : ًانايإ .هب بوعفم بصن لح يف لصنملا نيبئاغلا ريمض
 . ةحتفلاب

 امو ءارعجا بارعإ برعتو «مهداز» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اولاقو ©

 .هب لوعفم بصن لحم يف :اهدعب

 هيلا لكوم هنال لوعفم ىنعمب ليعف :ليكولا : ليبكولا م معئو هللا انيسح ©

 ردصم وهو ةمضلاب عوغرم أدتبم : :بسح . ظفاح يأ .لعاف ىنعمب نوكيو

 'ظفل .هللا . ةقاضالاب رج لحم يق لصتم ريمض اان ١ و ؛هللا انيفاك» ىنعمب

 .:معنا . ةيفانئتسا :واولا :معنو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخ :ةلالجلا
 عوفرم لعاف : ليكولا . حتفلا ىلع ينبم حدملا ءاشنال دماج نضام لعف

 .ةمضلاب
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 هم ل
جآو وو همسي لك 20 دمع أوله 8/١

 أَو أنو أمّ

ْ 2 

 *» وود
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف اوبلقنا .ةفطاع :ءافلا : اويلقئاف ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولا . .ةعامجلا

 هريمض نم فوذح لاحب قلعتم رورجبو راج : لضفو هللا نم ةمعذب ©

 ةفصب قلعتم ميظعتلل روررجمو راج «هللا نم» و نيملاس ارعجرف يأ «اوبلقنا»
 .ةمعن ىلع واولاب ةفوطعم :لضفو ةمعن نم .ةفوذحم

 عراضم لعف :سسمي بلقو مزجو يفن فرح :م: ءوس مهسسمي مل ©
 ينبم لصتملا نييئاغلا ريمض !مها و هرخخا نوكس همزج ةمالعو ملي موزجم

 .لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو

 وهو «سسميل ىلع فطعلا واوب فوطعم : عبتاو : هللا ناوضر اوعيتاو ©
 يف لصتم ريمض :واولا . .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناوضر . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :واولا : ميظع لضف وذ للاو ©
 . ةسمخلا ءامسإلا نم هنال واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : وذ . ةمضلاب ميظعتلل
 اهلثم ةرورجم لضفل ةفص : ميظع .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لضف

 ه5 ينبت طك و واكو ففعل ثري سيفو!
 ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ .ةفوفكمو ةفاك :انِإ : ناطيشلا مكلذ امْنِإ .٠

 «ميملا' و باطخ فرح «فاكلا» و دعبلل ماللا أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 .ةمضلاب عوفرم ١اذ" نم لدب :ناطيشلا . عمجلل
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 لعف : فوخي . أدعبلا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءايلوأ فوخي «
 ' : ءايلوأ .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمنضلاب عوفرم عراضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفص

 .عراضم لعف : اوفاخت . ةمزاج ةيهان : ال .ةيفاتثتسا :ءافلا : مهوفاخت الف ©

 .ةسسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا :فذح همزج ةمالعو الب موز

 ىلع ينبم لت نيباغلا رست ؟مهل لعاق ع لع يف لصتم ريمسغ ولا
 : .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 نوتلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوفاخ .٠ فطع فرح : واولا : نوفاخو ©

 . . لعاف عفر. لح يف لصتم ريمض :واولا ةسمدخلا لابعقالا نم هعراضم نأل

 لح يف لصتم ريمض :ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا . ةياقولا نون :نونلا

 ش . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو هب لوعفم بصن

 يف لضقان لضام لعف : متنك ٠ مناج طرش فرج : نإ : نينمؤم متنك ْنِإ ©

 .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف هنال مزج لحم

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ناك# مسا عفر لحم يف لصتم ريمبض : ءاغلا
 ' . مهوقاخت الف نينمؤم متنك نإ :ريدقتلاو هائعم مدقتل فوذدحم طرشلا باوجو

 نوتلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك١ ربخ ::نيئمؤم .. نوفاخو

 1 .درفملا نيونت نع ضوع
 5م را و رول 20102 07

 مطاع جبال امها ري هاوي لذ رقاقة كيرالا ١7/7

 ش 6 لِظَعْكاَذَع كلو ردو ذم
 'عراضم لعف كنرحي ٠ ةمزاج ةيهان' ال . ةيفانكسا ا نيذلا كنزحي الو©

 'بضن لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .هرخآ نوكس همزجن ةمالعو الب موز
 1 .لعاف عقر لحت يف ينبم لوصوم مسا : نيذلا .مدقم هب لوعفم

 ؛عراضم لعف :: نوعراسي .لوصوملا ةلص : ةلمجلا : رفكلا يف نوعراسب «©

 راج: رفكلا يف .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤنلا توبشب عوفرم .

 .نوعراسيب قلعتم رورجنو
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 ريمض «مه» و انه ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : اورضي نل مّهنإ ©
 لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . «ْنِإ) مسا بصن لحم يف لصتملا نيبئاغلا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا

 . ؟نإ» ربخ مفر لحم يف «اورضي نل» ةلمحو

 فدذحف هللا ءايلوأ : ىنعمب .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ًائيش هللا ©

 ردصمل ةفص وأ قلطم لوعفم ًائيش هلحم هيلا فاضملا لحو بوصنملا فاضملا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هللا ديري ©

 ال ةيفان «الد»و .بصان يردصم فرح ؛نأ» نم ةنوكم : مهل لعجي الا ©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم عراضم لعف : لعجي .ا لمع

 امو ؛ْنأ» و .اهل لحم ال نأ ةلص «لعجيا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ماللا : مهل . «ديري# لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (امهاو رج فرح

 رورجيو راج : ةرخآلا يف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةرخآلا يف ًأظخ ©:
 . «اظخ» نم ةفوذحم ةفنصب قلعتم

 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج مهل .ةيفاحسا : واولا : ميظع باذع مهلو ©

 - تعن  ةفص : ميظع . ةمضلاب عرفرم رخؤم ادتبم : باذع . فوذحم :

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل

 © يلتئم وادع هايل نجل ليف رلدر |
 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اورتشا نيذلا نإ ©:

 ينبم ضام لعف : اورتشا ."نِإ) مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 لاة1 



 واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع
 , لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا
 .لوصوملا ةلص ؛اورتشا» ةلمجو ةقراف فلألاو

 . ةسعفلا هبصن ةمالعو اوزتشاب بوصنم هب لوجفم : نساميالاب رفكلا ©

 .اورتشاب قلعتم رورجمو راج : ناهيالاب

 ' ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميلأ باذع مهلو ًاكيش هللا اورضي نل ©

 . ةقباسلا

 2و 2 0 00 3 32 «كاور 2 عة سو رسم 00 21

 امل أاودا درت مدل اين اه زهيفنإل حرش ل اة اورق برن سلو ١#
 و ا م وو

 , نيب بدعمشو

 : عراضم لغف : نبسحي .ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتسا ::واولا : نيسيحي الو ©

 : ديكوتلا نونو .الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصْال حتفلا ىلع ينبم
 0 .امل لحم ال

 : اورفك .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك . نيذلا ©

 ينبم لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 لوصولا ةلص ءاورفكا ةلمو: .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ا امل لحم ال

 لوضوم مسا «ام» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهل يلمث امنا ©

 عراضم لعف :يلمن .َّنأ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم «يذلا» ىنعمب

 رج فرخ“ : ماللا .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهل ٍلمن» :ةلمجو: . نحن هريدقت

 . ىنعمب ٍلْمنب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيئئاغلا ريمض «مهاو
 . مهلهمت
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 :سفنأل .رج فرح :ماللا .ةمضلاب عوفرم هّنأا ربخ ريخ : مهسفنأل ريخ ©

 نيبئاغلا ريمض «مه) و اريخ» نم ةفوذحم ةفصب وأ :ربخب قلعتم رورجمو راج
 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب هيف تلمع امو «نأ» و .ةفاضالاب رج لحم يف

 . «(بسحملا

 تبرعأ : مهل ٍلمن .ةفرفكمو ةفاك : مهل يلمث امّنِإ ©

 عراضم لعف اودادزي رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : اًمثا اودادزيل ©

 ريمض : واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم

 زييمت : (مثأ .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتم

 رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا (ْنأ» و .ةحتفلاب بوصنم
 ال «ْنأ» ةلص «اودادزي» ةلمجو . لهمن يأ يلمنب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب

 .امل لحم

 ةيالا يف ةدراولا «ميظع باذع مهو» بارعإ برعت : نيهم باذع مهلو ©

 .ةئاملا دعب نيعبسلاو ةسداسلا ةميركلا 3

 نهتم 0

 يسن ويصر كحل لو بياع! نو

 وه 6 و 5 2

 ه5 نعلمكم نإَو وسرد اي ءاَفيَنَم
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك .اهل لمع ال ةيفان : ام : هللا ناك ام ©

 .ةحتفلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا

 ريمض : لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو « يفنلا» دوجحلا مال دعب ةرمضم

 عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 «ْنأ ١ ةلص فرذي» ةلمجو درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم
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 : رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و اهل لحم ال

 .ًاديرم يا فوذحملا (ناك» ربخب قلعتم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رذيب قلعتم رورجبو راج : هيلع متنأ ام ىلع «
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض : متنأ .ىعبب رج لحم يف نوكسلا

 1 .؟متنأ» أدتبملل فوذحم ربخب قلعتم رورجم راج : هيلع .أدتبم عفر لحم

 : لعف : زيمي . ةياغو رج فرح : بيطلا نم ثييخلا زبيمي ىتح ©

 , لخم يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو «ىتح١ دعب ةرمضم:نأب بوصنم عراضم

 ٠ ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو :.رذيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج

 رورجمو راج : بيطلا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ثيبخلا .وه هريدقت

 نييئيش نيب عقت يتلا يهو لصفلا وأ «نع١ ىنعمب (نم» و زيميب قلعتم

 . نيداضتم

 هللا ناك ام' ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : مكعلطيل هللا ناك امو ©

  مرقلا لع ينيم لصتم ريمض «مكعلطي» يف فاكلاو .اهبارعإ برعتو (رذيل

 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 وأولا : نكلو .علطيب قلعتم رورجمو راج : هللا نكلو بيغلا ىلع ©

 :ةلالجلا ظفل هللا .نِإ تاوخأ نم كاردتسالل بصان فزح :نكل .ةيفانئتسا

 ش .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نكلا مسا

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : راتخي يأ : ءلسر نم يبتجي ©

 ؛ راج: هلسر نم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض نعافلاو لقشلل ءايل

 | ةلمجلاو :ةفاضالاب رج لع يف لصفنم ريمض ءاهاو . ينجي قامخم روج

 ١ 1 تكلا دبخ عنو لع يف ؛ينحي ةيلعفلا

 : هريدقًالوج بف رتسم يمض :هلعاقو ةمضلاب عرفرم اضم لعف :

 .ام لم ال لسلة هءاشبا ةلمجو ره .وه

 فئذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونمآ .ةيفاننتسا : ءافلا : هلسرو هللاب اونمآف ©

 كا



 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نوثلا

 ظفلو . اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . ةقراف فلألاو لعاف

 فوطعم : هلسرو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ءابلاب ميظعتلل رورجم مسا :ةلالجلا

 لصتم ريمض ءاحلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب

 .ةفاضالاب رج لحم يف

 :اونمؤت . مزاج طرش فرح :ْنِإ .ةيفانئتسا :واولا : اوققتو اونمؤت ْنِإَو ©
 نم هال نوئلا فذح : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنال موزجب عراضم لعف

 ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا

 .اهبارعإ برعتو «ًاونمؤت ١ لع فطعلا واوب ةفوطعم : اوقنتو ْ

 رح : ماللا : مكل .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ميظع رجأ مكلف ©

 راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ماللاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا رنج ْ
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رجأ . فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجملاو

 باوج ؛رجأ مكلا ةلمجو ةمضلاب هلثم ةعوفرم رجأل  تعن  ةفص : ميظع

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 اس لي

 وهب طارح وُ ويصف نةاَوُهنءاَعدوصَرَدسإلِو ١
 1 توم 11- هر 2

 5 اثري هو دمع ملل اول خأم َنوقوطَيَس 6
 00 2 ندي 20 2

 عراضم لعف ْنبسحي ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانئكسا : وارلا : نيسحي الو ©

 ل مزج لحم : ال نوئلاو .الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم 0
 .امهل

 .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نولخبي نيذلا © .
 عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولخبي
 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولخبي# ةلمجو لعاف

 15١١ب



 ؛ ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . نولخبيب قلعتم رورخيو راج : هللا مهاتآ امي ©

 ىلع: ردقملا حتضلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 : .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتملا نيبئاغلا ريمثض 'مه» و رذعتلل فلالا

 ! ةلض :«هللا مهاتا» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل هللا

 : ْ . لوصوملا

 أ هم فوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : مهل ًاريخ اوه هلضف نم ©
 | لصفنم ريمض : وه . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم. ريمض: ءاهلاو «ام» لوصوم ا

 | لوغفم :ًاريخ .ميسسجيا لعقلل لوأ هب لرعفم بصن لع يف حتفلا ىلع ينبم
 نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ماللا : ممل ةحتفلاب بوصنم ِنا هب

 0 . ماللاب رج لحم يف لصتملا
 : لصفنم ريمض : وه .فانتتسا وا ءادبا فرح : لب : مهل رشا وه لب © '

 : م .ةمضلاب عوفرم أدتبملا رب : رش ٠ .ادنم عفو لخ يف حتففا لع ينبم

 .رشبو .. .ريخب قلعتم «محلا و تبرعأ

 : لعف :: نوقوطي . بيرقلل «فيوست» لابقتسا فرح : نيسلا : نوقوطيس ©
 . لعاف بئان عفر لحم يف لضتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذذلا» ىنعمب لوصوم مسا :: ام: هي اولخب ام ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولخب .هب لوعفم بصن

 ' رورجمو راج : هب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هب اولخب» ةلمجو اولخبب قلعتم

 , ةحتفلاب بوصنم نوقوطيب قلعتم ؟هيف لوعفما نامز فرظ : ةمايقلا موي ©

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم ةمايقلا

 ' مسا:: ةلالجلا ظفل هللا رج فرح : ماللا هلل ةيفانثتسا : واولا : ثاريم هللو ©

 :مدقم ربخب قلعتم عفر لحم يف (هللا ةلمجلا هبشو ماللاب ميظعتلل رورحجب

 .عوفرم رخؤم أدتبم : ثاريم .فوذحم
 أ :ضرألاو . ةرسكلاب رورجي هيلا فاضم : تاومسلا : ,ضرالاو تاومسلا ©

 ا



 رجلا ةمالعو ةفاضالاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 . ةرسكلا

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .ةيفانتسا : واولا : ريبخ نولمعت امب لاو ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا « ام ١ و ريبخب قلعتم رورجمو راج : اهب . ةمضلاب

 ربخ :ريبخ .؟نولخبي» بارعإ برعت : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ةمضلاب عوفرم أدتبلا

 .هنولمعت ريدقتلا .هب لوعفم

 ه-

 فاقواوةاميكتس يوري هَل َنَدلَو كأنك 8١٠
 ه*» قيفاباعاووُْلوتوْقَيلَيلا 0

 لعف : عمس .قيقحت فرح :دق .ديكرتلاو ءادعبالل : ماللا : هللا عمس دقل .٠

 .ةمضلاب عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام

 مضلا ىلع ينبم صام لعف «اولاقاو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . .ةعامجلا واوب هلاصتال

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اولاق» ةلمجو

 فرح : نإ «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ريقف هللا نإ ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنإ) مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 .ةمضلاب عوفرم (ْنإ١ ربخ : ريقف
 مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن .ةفطاع :راولا : ءايثغأ نحو ©

 .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ءاينغأ .أدتبم عفر لحم يف

 : بتكن .بيرقلل «فيوست١ لايقتسا فرح : نيسلا : اولاق ام بتكئس «©

 : ام : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعاقو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 كل رو



 ' قبس : اولاق . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ٍيئبم لوصوم مسا
 , لخملا بوصنم فوذحم ريمض دئاعلاو ال لح ال لوصؤملا ةلص يهو اهبارغإ

 ْ لوؤملا ردصملاو .ةيردصم ؛ام» نوكت وأ هولاق ام : ريدقثلا . هب لوعفم هنأل
 .هب .ًالوعفم بصن لحم يف

 مهلا و ةنشفلاب بوصنم ءام» ىلع فطعلا واوب فولعم : لتق : مهلتقو ©
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتملا نيبئاغلا ريمض

 ١ بونصنم «مهلتق» ردصملل هب لوعفم : ءايبنألا : قح ريغي ءاييبنألا ©

 ريغ يأ «مهلتق» ريمض نم لاحب وأ لتقي قلعتم زورجبو راج :ريغب .ةحتفلاب
 ا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : قح :.نيقحم

 ١ ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : لوقنو : قيرحلا باذع اوقوذ لوقنو ©

 ! نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . اهباربعإ برغتو «بتكت#
 ! لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا .ةسمخللا لانعفالا نم هعراضم

 ؛ هيلا:فاضم : قيرحلا ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : باذع ةقراف فلالاو

 ٠ لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «قيرحلا باذع اوقوذ» ةلمجو :ةرسكلاب رورحم
 أ . «لوقلا

 ١ قرا تمدد 0
 عفز لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : مكيدبأ تمذق امب كلذ ©

 ' :امأ .رج فرح : ءايلا : اب باطخ فرح : فاكلا .دعبلل : ماللا .أدتبم

 : رانلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبس «يذلا" ىنعسب لوصوم مسا

 ام ببسي .قحتسم باذعلا كلذ يأ .فوذحملا ًادتبملا ربخب قلعتم رورجملاو

 ::تملدق .ةماقم هيلا فاضملا ميقأو رورجملا فاضملا فذحف مكيديأ تمدق

 1 : مكيديأ :احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 لخم يف لصتم ريمض فاكلا .لقنلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف

 . لوصوملا ةلص «مكيديأ تمدق» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ؛ميملو ةفاضالاب رج

 تك ل



 .ديكوتو بصن فرح ا .ةفطاع : . ولا: هلا نو

 ا ا يل أي تو ةقاب مظلل بيعت اسال

 . "ام) ىلع فوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ٍضام لعف : سيل .«نأ» ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : ديدعلل مالظب سيل ©
 : ءابلا وه: ير لج ف سم وحش هعساو حخشلا ل ينيم صقا

 . مالظب قلعتم رورجيو راج ديبعلل «سيل# ربخ هنال

 قل انا انني قيل وس سوف الاكلة وعَنْ ١/١3
 © َنِقِلص رس نا موفق ملة ىو جارد 1001112
 هللا نا اولاق نيذلا لوق» ىلاعت هلوق نم لذب : ةلمجلا : هللا 03 اولاق نيذلا ©

 نا زوجيو .اهبارعإ برعتو ةئاملا دعب نيناثلاو ةيداحلا ةيآلا يف ةدراولا «ريقف
 ينعا هريدقت فوذحم لعفب حدملا ىلع هب ًالوعفم بصن لحم يف «نيذلا» نوكي
 .امها هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ هنا ىلع ًاعفر وا : نيذلا

 رتتسم ريمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اناصوأ يأ : انيلإ دهع ©

 «انيلا دهع» ةلمجو .دهعب قلعتم رورجيو راج : انيلا .وه : هريدقت ًازاوج هيف

 .هب لوعفم بصن لح يف ؛دهع هللا نا» ةلمجو «نأ» ربخ عفر, لح يف .
 ةيفان 2ال» و بصنو يردصم فرح ْنأ» نم ةنوكم الأ : لوسرل نمؤن الإ ©

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف :نمؤن .اه لمع ال
 نمؤتنب قلعتم رورجمو راج : لوسرل . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 .ادهع» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب !اهالت امو نأ»و
 عراضم لعف : يتأي ّْنأ ىلإ ىنعمب رجو ةياغ فرح : نابرقي انيتأي ىتح ©

 ريمض : لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو (ىتحا دعب ةرمضم نأ بوصنم

 بصن لحم يف لصتملا نيملكتملا ريمض هان» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ْنأ ١ و .يتأيب قلعتم رورجمو راج نابرقب هب لوعفم

 د56



 !«ام» ةلص .«نمؤن ال» ةلمجو نمؤنب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف
 1 .اه لع ال

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : راثلا هلكأت ©
 هلكأت» ةلمجو.ةمضلاب عوفرم لعاق ةرانلا» و هب لوعفم :بصن لحم يف مضلا

 1 .نابرقل ةفص رج لحم يف ازانلا

 'راتسم ريمض : هلعافو ًافيفخت ه واو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 .تنأأ : هريدقت ًابوجو هيف

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج . قيقحت فرح : دق: لسر مكءاج دق ©

 'عمج ةمالع ميملاو مدقبم هب لوعفم بصت لحم يف لضتم ريمض فاكلا

 ! لوقم» لَقِي هب لوعفم بصن لحم يف ؛اهدعب امو مكءاج دق» ةلمجو .روكذلا

 .ةمضلاب عوفرم.لعاف : لسر .«لوقلا

 ريم ءايلاو لسرل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : تائيبلاب ىلبق نم ©

 ! لاجب وأ ءاجب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 1 . تانيبلاب نيجتحم : ريدقتب ةفوذحم

 . © تانيّبلا ١ ىلع فوطعم رورجملاو راجلاو ءابلاب رنج 'لحم يف نوكسلا ىلع
 ريمض :ءاثلاو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينم ضام لعف : متلق

 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 أل للا بوصنم فوذعخ ريمض دئاملاو اه لع ال لوصولا ةلص «متلق»

 . قع ينم ماهفتسا مسا : اما. رج فرح : مالا. ةفاتسا : ءانن :١ ملف ©
 راجلاو رجلا فرحب هام» لاصتال فلالا تفذحو ماللاب زج لحم يف نوكسلا

 . مهومتلتقب قلعتم رورجملاو

 ا هيبتلل ال عمجلل ميلا نأ ةفرعل : واولا .«متلق» بارعإ برعت : مهومتلتق ©

 .هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه و ميملا عابشال
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 صقان ضام لعف : متنك .مناج طرش فرح : ْنِإ : نيقداص متنك ّْنِإ ©
 طرشلا لعف هنال مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ' ناك » مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو
 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» رب : نيقداص
 ّنإ' ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو .درفملا مسإلا يف نيونتلا

 .«مهومتلتق ملف نيقداص متنك

 هه رد ارا ورود جلي شْرسُ) بيدك نر
 ضام لعف كوبذك مزاج طرش فرح ْنِإ .ةيفانئتسا : ءافلا : كوميذك نإف ©

 : واولا . طرشلا لعف هنال مزج لحم يف ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . هفا

 .قيقحت فرح : دق .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءاملا ؛ لسر بذك دقف ©

 لعاف بئان : لسر . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بذك ْ

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «لسر بذك دقف» ةلمجو .ةمسضلاب عوفرم

 1 .مزج لح

 :فاكلاو .لسرل ةفصب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب اوءاج كلبق نم ©
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 «اوءاج» ريمض نم لاحب وأ اوءاجب قلعتم رورجمو راج : تانئيبلاب .ةقراف

 لحم يف وأ .لسرل ةفص عفر لحم يف اوءاج ةلمجو .تانيبلاب نيجتحم يأ
 .4كلبق نم» قلعتمب تفصو دق اهنال لاح بصن

 ىلع فطعلا يواوب ناقوطعم : نامسإلا : ريشملا باتكلاو ريزلاو .٠

 - تعن  ةفص : ريثملا .ةرسكلا امهرج ةمالعو اهلثم نارورجم «تانيبلا»

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو هلثم ةرورجم باتكلل

 تك
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 0 و كر

 *  رزذلةالا ذل ريما اهراكذ ة
 ايلا فاضم + سفن .ةمضلاب عوفرم أدعبم : لك : توملا ةقئاذ سفن لك ©

 اا .هلومعم ىلا ردصملا ةفاضإ نم وهو ةرسكلاب رورجم

 ' :نوفوت .ةفرفكمو ةفاك :اّنإ .ةيفانثتسا : واولا : مكروجأ نوفوت امّنِإ و ©

 لحم ف لضتم ريمض: واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف
 !ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكروجأ ٠ لعاف بئان عفر

 ا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ! .ةحقفلاب بوصنم نوفوتيب قلعتم - نامز فرظ هيف لوعفم «' ةمايقلا موي ©

 ٠ يسكب دور هيلا فاض ةمايقلا

 :نوكسلا ىلع يئبم مزاج: طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : :٠ حزحز نمف ©

 .للع. ئنبم لوهجملل ينبم ضام لعف : دعبأ يأ : حزحت 0 ٠

 ًازاوج هيف زتتسم ريمض لعافلا بئانو طرشلا لعف هنال مزج لح يف حتفلا
 ٠ .ًادتبم ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو .وه ! هريدقت

 ؛نون رسكو رحب قلعتم زورجيو راج : ةنجلا لخدأو رانلا نع ©
 ٍبريعتو «حزح» ىلع واولاب ةقوطعم:: لخدأو .نيتكاتسلا ءاقتلال («ننعال

 ا 1 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنحلا .اهارعإ

 !لعف: : زاف .قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو: : ءافلا : زاف دقف ©

 . .وها : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج :طرش باوج «زاف» ةلمحو

 : ةايخلا .اهل لمع ال ةيفان. : ام . ةيفانئتسا : واولا : ل ل

 ةردقملا ةمضلاب هعوفرم ةايحلل - تعن - ةفص : ايندلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 ! .رذعتلل فلالا ىلع

 و
 ب



 عوفرم أدتبملا ريخ : عاتم . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : رورغلا عاتم الإ © :

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رورغلا . ةمضلاب

 لتن بتكي نا ووأَن راب جمعت كي 28 011 مآ ْ
 2 كن -. + ليس ديكس تاس

 روُمااِمْرَحْرَدَد أوتو أوريو ارب ىدأ ورضا

9 ْ 
 ينبم عراضم لعف : نولبت .ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نوليتل ©

 ىلع هئانب ببسو .ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح ىلع ينبم .لوهجملل

 اهئاقتلال ةفوذحلملا ةعامجلا واوو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال : نونلا فذح

 نيب ةلصاف واولاو لعاف بئان عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس
 . اه لحم ال ردقملا مسقلا باوج «نولبتلا ةلمحو . ديكوتلا نونو لعفلا

 لصتم ريمض :فاكلا .نولبتب قلعتم رورجتو راج : مكسفنأو مكلاومأ 2 ٠

 واوب ةفوطعم : مكسفنأو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضإلاب رج لحم يف

 . اهبارعإ برعتو « مكلاومأ ١ ىلع فطعلا

 :نعمست .ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو :ماللا .ةفطاع :واولا : نعمستلو ©

 عفرلا نونو لعاف عفر لحم يف ةفوذحملا ةعامجلا واو «نولبت» ىلع ةفوطعم

 ليلد دوجوو اهنالتعال واولا :نانكاس ىقتلا مث لاثمالا يلاوتل ًافيفخت تفذح

 هرخآل ةرشابم نونلا تناك نإو ًابرعم لعفلا ٌردقو ةمضلا وهو اهيلع لدي
 برعم وهف نونلاو لعفلا نيب ردقم لصافلاو ًاريدقت هنع ةلصفنم اهنوكل ًاظفل
 . ينبم ال

 ينبم لوصوم مسا :نيذلا .رج فرح :نم : باتكلا اوتوأ نيذلا نم ©

 لعف :اوتوأ . نعمستب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف حتفلا ىلع
 لعفلاو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم نضام
 :فلألاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . لوهجملل ينبم
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 ' ةلض:«باتكلا وتوُأ» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا .ةقراف

 ! يف لصتم زيمض :فاكلا .ينايب رج فرح نمو «نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم

 .نعمستب قلعتم وهو اهبارعإ برعيو .ىلوألا «نيذلا نم: ىلع واولاب فرطعم

 اج لع ال ةلص ةاركرشأ» ةلجو . ةقراف : :فلالو اق لع للصم

 ' :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعضم : :ىذأ : ًاريثك ىذأ ©

 . ةحتفلاب ة ةبوصنم ةفص : :ًاريثك

 . مزاج طْرش فرحت :ْنِإ .ةيفانتتسا :واولا : اوقتتو اوربصت نإو ©

 نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عرابضم لعف :اوربصت

 , فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخملا لاعفألا نم هنأل

 : . اهلثم برعتو «اوريصت» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :اوقتتو .ةقراف

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح :ّنإ .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : كلذ نإف ©

 ! :ماللا «نإ» مسإ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا :اذ : .لعفلاب

 : : .باطخلل :فاكلاو .دعبلل

 :ريدقتب يأ فوذحملا (ْنِإ) ريخب قلعتم رورجتو اج ؟ رومألا مرع نم ©

 , ومألا منع نم كلذ ّنإ» ةلمجو . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم :رومألا 2

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقمأ 'مناج طرش باوج

 ا يهنيك بلا ذولا كمال ا ١
 و

 1و رار يق ورشا هروب أد هدف

 لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :ذا .ةيفانكتسا :واولا : هللا ذخأ ذإو ©
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 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ذخأ .ركذا هريدقت رمضم لعفب قلعتم بصن

 وا ةفاضالاب رج لحم يف «هللا ذخأ» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا

 .ركذا هريدقت رمضم لعفل هب الوعفم بصن لحم يف اهسا (ذأ» نوكت

 لوصوم مسإ :نيذلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :قاثيم : نيذلا قاثيم ©
 .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لوهجملل ينبم ضام لعف : وتوأ . لوصوملا ةلص ةلمجلا : باتكلا وتوأ ©

 ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :باتكلا .لعاف عفر لحم يف لصتم

 ىلع ينبم عراضم لعف :هئنيبت .ردقم مسق باوج يف ةعقاو : ماللا : هّنذيبتل ©
 :نونلا فذح ىلع هئانب ببسو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح

 نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعابجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاحلاو .لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا

 .اه لحم ال ديكوتلا نونو هب لوعفم بصن لحم

 : ال .ةفطاع :واولا .هننيبتب قلعتم رورجمو راج : هئومتكت الو سانلل © :

 ريمض :واولا .نوئلا توبشب عوفرم عراضم لعف :هنومتكت .اهل لمع ال ةيفان

 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .لعاف عفر لحب يف لصتم
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ةوذبن .ةيفانئتسا :ءافلا : هوذينف ©

 يف لصتم ريمض :ءاهلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا

 .هب لوعفم بصن لحم

 :مهروهظ .ةحتفلاب بوصنم هوذبنب قلعتم ناكم فرظ : مهروهظ ءارو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :اورتشا .ةفطاع :واولا : هب اورتشاو ©

 .نيئكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا

 قلعتمرو رجوراج :هب . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتمريمغ :واولا
 لوعفم :ًانمث .ًاليلق ًانمث .ةفوذحملا فلألا ىلع ةلادلا ةحتفلا تيقبو اورتشاب

 مآ



 ! .اهلثم ةبوصنم «ًانمثا فوصوملل  تعن  ةفص :ًاليلق :ةحتفلاب بوضنم هب

 ' ءاشنال دماج ضام لعف : سئب .ةيفانئتسا : ءافلا : نورتشي ام سئيف ©

 أ ةركن : ام .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم مذلا
 ' برعت :نورتشي .زييمت بصن' لحم يف نوكسلا ىلع ةينببم :(ءيش» ىنعمب ةمات
 ' فذلحو .. م ةفص بصن لحم يف « نورتشي  ةلمجو « نومتكت » بارعإ
 ! ةلوضوم اًسإ «ام» نوكت نأ زوجيو .هيلع لدي هلبق ام: نآل مذلاب صوصخملا
 دئاعلاو ةلص «نورتشيا ةلمجو «سئي» لعاف عفر لحم يف «يذلا» ىنعمب
 .نورتشي يأ فوذحم

 العنيزل النعت يفق ري 0
 « ٌميلكآَعْملَكِ افلام
 ' ىلع 'ينبم عراضم لعف :نِبسحت .ةمزاج ةيهان لا

 ' لحن اال ديكوتلا نونو .الب مزج لحم يف ةليقفلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا
 ْ لوضوم مسإ :نيذلا .تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ال

 ! نأل يناثلا لوعفملا فذحو لوأ هب لوعفم بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 0 .هيلع لاد يناثلا !نبسحت» لوعفم

 | لحم يف لضتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراجضم لعق : نوحرفي ©

 ٠ .لوصوملا ةلص :ةلمجلاو .لعاف عفر

 ' يف ثوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : :ام ا. نوحرشييب رورجيو زاج : اوتأ امب ©

 ؛ ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :اوتأ .ءابلاب رج لح

 :ففلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةبعامجلا واوب هلاصتال

 ! هلأ بصن لحم يف ريمض وهو فوذحم دئاعلاو لوضوملا ةلص ةلمجملاو .ةقراف

 . هرتأ يأ هب لوعفم

 | «نوحرفي»' ىلع فطعلا واوب ةفروطعم :نربحيو : اودمحي نا نوبحي دو ©
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 ينبم عراضم لعف :اودمحي .بصنو يردصم فرح :نأ .اهبارعإ برعتو
 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل

 «اهالت امو نأ» و .ةقراف :فلألاو . لعاف بئان لحم يف لصتم ريمض :واولا

 امل لحم ال «ْنأ» ةلص «اودمحي» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 بلقو يفن فرح :مل .اودمحيب قلعتم رورجبو راج : اولعفو مل امي ©

 هنأل نونلا فذح :همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف :اولعفي .مزجو
 :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم

 ريمض وهو فوذحم دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو .ةقراف

 .هولعفي يأ هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 «مهذو اهبارعإ قبس :نبسحت ال . ةيفانئتتسإ :ءافلا : ةزافمب مهّتيسحت الف ©

 يأ ةزافمب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نييئاغلا ريمض

 . نيسحتل فوذحملا يناثلا لوعفملاب قلعتم رورجتو راج :ةاجنمب

 :واولا .ةزافمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجتمو راج : مهلو باذعلا نم ©

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض :مه .رج فرح :ماللا :مهل .ةيفانئتسا

 .فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 - تعن  ةفص :ميلأ .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع : ميلأ باذع ©

 . ةمضلاب ةعوفرم باذعل

 2# كرو عدول  ْنْخهَيَو 4 ا 2 1
 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رج فرح : ماللا .ةيفائئكتسا : واولا : هللو ©

 مدقم ربخب قلعتم «هللا» ةلمجلا هيشو ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل

 :تاومسلا .ةمضلاب عوفرم أدتبم :كلم : ضرألاو تاومسلا كلم ©
 «تاومسلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ضرألاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 .اهلثم ةرورجم

 د1



 :ًادتبم :ةلالجلا ظفل :هللا .فطع فرح :واولا : ريدق :ءيش لك ىلع هللاو ©
 .فاضم : :ءيش ٠ .ريدقب :قلعتم زورجمو راج «لك ىلع»و ةمضلاب ميظنتلل عرفرم

 1 .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ريدق : ةرسكلاب رورجم هيلا

9 1 02-0 55 37 535 

 ْ © لئلالايِوْل نب ره خاض 0 ِنوَمَتَولَعِفَِإ ١

 :رورجمو راج :قلخ يف .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : قلخ ُق 0
 1 .فوذحملا (َّنِإ» ريخب قلعتم

 ضرألاو 'ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :تاومسلا : ضرألاو تاومسلا ©

 1 . ةرسكلاب اهلثم ةرورج «تاومسلالا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 تاومسلا قلخا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : راهثلاو ليللا قالتخاو ©

 1 .اهبارعإ برعتو «ضرألاو

 بوصنم رتخؤم (نأ» مسا :تايآ .«ةقلحزملا ديكوحُبا مال ماللا : تايآل ©

 .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل - ةحتنفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 رجا ةمالعو «تايآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو رائج : : بايلألا ىلوأل ©

 رورجي هيلا فاضم :بابلألا .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا :مسالا

 .ةرسكلا : :هرج ةمالعو

 له ةراع م جوك 10 و

 5-25 ولج اعو دوف امنق هلأ نو ذب نذل 14١

 8 55 1 1ايام م تقلَحامانيرضراْلاَو تملا

 رج لش يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا : هللا نوركذي نيذلا ©
 :نوكي نأ زوجيو .ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا ةيابن يف ةدراولا ىلوأل - تعن  ةفص
 . عفر لحم يف وأ «ينعأ» فوذحم لعفب حدملا ىلع هب ًاليعفنم هبصن عضوم يف
 توبشب عوفرم عراضم لعف :نوركذي . مه :هريدقت فوذحم أدتبل اريخ
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 ةلص «نوركذي» ةلمحو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا

 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :هللا .ال لحم ال لوصوملا

 واوب ةفوطعم :ًادوعقو .ةحتفلاب بوصنم لاح :ًامايق : ًادوعقو ًامايق ©
 . اهلثم برعتو «ًامايق» ىلع فطعلا

 لاحب قلعتم رورجمو راج :بونج ىلع .ةفطاع :واولا : مهبونج ىلعو ©

 نيبئاغلا ريمض (مه)و .نيعجطضم ىنعمب «ًامايق١ ىلع فوطعم فوذحم

 يف . اهبارعإ برعتو « نوركذي ؛ ىلع واولاب ةفوطعم : قلخ يف نوركفتيو ©
 .نوركفتيب قلعتم رورجمو راج : قلخ

 ضرألاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا : ضرألاو تاومسلا ©

 . اهلثم ةرورجم « تاومسلا ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 ريمض هان» و .اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ةحتفلاب بوصنم ىدانم : انير ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تقلخ .اهل لمع ال ةيفان : ام: تقلخ ام ©

 ىلع ينبم ةراشا مسإ :اذ هيبنتلل :ءامملا :اذه : كئاحيس الطاب اذه ©'

 ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم : ًالطاب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا |

 وهف ًالطاب ًاقلخ هتقلخ ام : يأ قلطم لوعفم بئان وأ ًالاح نوكي نأ زوجيو

 رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم . حبسأ : هريدقت

 . ةفاضالاب

 طرش باوج يف ةعقاو وأ ءازجلا ديفت وأ ةيفانثتسا ءافلا : راثلا باذع انقف ©

 هرخآ فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف :يق .مزاج ريغ ردقم

 لصتم ريمض :ان .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعفلاو (ةلعلا فرحاا
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 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : باذع . لوأ هب لوغفم بصن لحن يف

 مزاج: نيغ زدقم طرش باوج ؛انق» ةلمجو . ةرسكلاب رورجم هنيلا فاضم :راثلا

 .اهل لحال

 3 م اس 7 >2 2 اء

 ©: . راصأ نيف عمد 2 4
 ؛.فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم . اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم ؛ انِّير ©

 ىلع .ينبم نيملكتملا ريممض وهو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو

 .نوكسلا

 بصن لحم يف لصتم ريمض «فاكلا» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كنإ ©

 .(نإ» مسإ

 بضن' لحم .يف نوكسلا ىلع يئبم مزاج: طرش مسإ :نم : راثلا لخدت نم ©
 ًادتبنم عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو.«لخدت» لعفلل مدقنم لوأ هب لوعفم
 .: همزج ةمالعو نمب موزجم عراضم لعف : لخدت .هل هباوجو طرشلاو

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقدلال رسكلاب كرحو :.نوكسلا
 ا .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : راثلا .تنأ : هريدقت

 هلع
 هتيزخأ .قيقحت فرح :دق. طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : هتيزخأ دقف ©

 يمض : ءاثلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف .

 ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو لعاف غفر لح يف لصتم
 مزاج طرش باوج «هتيزخأ دق» ةلمجو . اهل لحم ال لوضوملا ةلص «لخدنتا .

 ةريخ عقر لحم يف اهباوجو اهطرش عم «نم» و مزنج لحم يف ءافلاب نرتقم

 :.ال لمع ال ةيفان :ام .ةيفانعتسا :واولا : راضنأ نم نيملاظلل امو ©

 ءايلا مسإلا رج ةمالعو فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج : نيملاظلل

 نرج فرح «نم» و .درفملا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 .رخؤم ادتبم هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا :راصنأ .ديكأتلل دئاز
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 7 ًِ هر

 مجرب اويا ان يال ياتي يداتماَسساَنَبَك +١0
 *©  رارْجْلاَءاَفَقَءاََسَنَكَماَْو دارا نماَك
 ريمض «ان» و . ةحتفلاب بوصنم اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : اذير ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 ريمض ةان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ًايدانم انعمس ائنإ ©

 ينبم ضام لعف :انعمس .«نإ) مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 عفر لحم يف لصتم ريمض « ان » و نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 لحم يف «ايدانم انعمس» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ايدانم . لعاف
 . «ْنا» ربخ عفر

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ناميالل يدانب ©

 ةلمجو رورجيو راج : ناييإلل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلا»و |
 قلعتم «ناهياللاو «ًايدانم» فوصوملل - تعن  ةفص بصن لم يف (يداني)

 .ناهيالا ىلا يأ .يدانيب

 فذح ىلع يتبم رمأ لعف :اونمآ .يأ :ىنعمب انه ةيريسفت :نأ : اونمآ نأ ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا

 .اه ل ال ةيريسفت «اونمأ ةلمحو ةقراف فلألاو لعاف

 رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو اونمآب قلعتم رورجبو راج : انمآف مكديري ©
 ةفوطعم : انمآ .ةفطاع : ءافلا : انمآف روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب
 .اهبارعا برعتو «انعمس» ىلع

 : رفغا .ةدئاز : ءافلا :رفغاف .اهبارعا قبس : ائيوئذ اذل رفغاف امير «'

 هيف رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةخيصب عرضتو ءاعد لعف 7
 يف نيملكتملا ريمض هان»و رفغاب قلعتم رورجبو راج : انل .تنأ هريدقت ًابوجو

 يف لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بونذ .ماللاب رنج لحم
 . ةفاضالاب رج لحم

 لآل



 . «انيونذ انل رفغا» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم :ةلمجلا : انتاثدس اذع رفكو ©

 ' قجلم هنأل ةحشنلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ؛انتاتيس» و اهبارعا برعتو
 اا ا , ' م ماسلا ثنؤملا عمجب

 ىنبم (رفغا» ىلع فوطعم :فوت .ةفطاع : واولا : راريألا عم انقوتو ©

 / هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض هان» و ةلعلا فرخ هرخآ فذح ىلع

 لاجل ةفصب وأ .انفوتب قلعتم عاتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ :عم

 ًاراربأ يأ لاحلا هذهل ةفصب وأ راربألا عم نينئاك ًاراربأ': ريدقتب ةفوذحم

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم راربالا : راربالا عم نيعمتجم

 20007 زي الو كسر اع احتل َماَنياَواَيَو 5 4 ١

 ةفوطعم :انتآو .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعا قبسأ : انبر : انتآو اًنبر ©

 نابسل يأ 1كلسر» ىلع «و» . اهبارعإ برعتو «ائفوت١ ىلع فطعلا واوب

 ش .هيلا فاضملا لخو فاضملا فذحف كلسر

 لع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسإ :ام: كلسر ىلع انتدعو ام ©

 ' ينبم ضام لعف :انتدعو .«تآ» لعفلل ناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 لحم يف لصتم ريمض :ءاتلاو .كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 , راجإ : كلسر ىلع .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛اناو .لعاف عقر
 هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو .تذعوب قلعتم رورجيو

 ش .احل لحم ال لوصوملا ةلص «انتدعو» ةلمجو

 الب موزجم عزاضم لعف : انمم .ءاعد فرح :ال .ةفطاغ : راولا : انزخت الو ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمضا :لعافلاو ةلعلا فرح هرخآ قدح هموج ةمالعو

 ّْ .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض هان" و .تنأ :

 ' فاضم ةمايقلا ةحتفلاب بوصنم يزخشب قلغتم امز- فرظ : ةمايقلا موي ©

 ش .ةرسكلاب رورح هيلإ
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 | .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : داعيملا فلخت ال كنإ ©

 ط١ :فلخت . اهل لمع ال ةيفان : ال. (ْنا» مسإ بصن لحم يف لصتم ريمض

 داعيملا .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةمضلاب عوفرم عراضم

 .« نا" ربخ عقر لخ يف ؛داعيلا فلخت ال١ ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 اة طضالازا سرب كي يللا ٠
 الوازع لس فانت ديم 20 او ورعاع َنذاَف َس صحب
 0 رطل ا يينق ندور ب ترجم يلوم امد اينما

 كك باراك دلو دنع
 ىلع ينبم ضام لعف :باجتسأ .ةيفانثتسا : ءافلا : مهير مهل باجتساف ©

 .ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و رج فرح : ماللا :مه . حتفلا

 لحم يف لصتملا نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :مهبر

 .باجتسأب قلعتم «مملا و ةفاضالاب رجا:

 ريمض : ءايلاو .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نأ : عيضأ ال يّنأ »

 عراضم لعف: عيضأ ٠ ا لمع ال ةيفان :ال (ْنأ» مسإ بصن لحم يف لصتم

 امو «نأ» و .انأ :هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو. ةمضلاب عوفرم

 ةلمجو .يأب باجتسا يأ ضفاخلا عزن بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب
 .2نا» ربخ عفر لحم يف «عيضأ ال»

 فاضم : لماع .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لمع : مكنم لماع لمع ©

 .ةفصب لمعل قلعتم رورجو راج :مكنم .ةرسكلاب رورجم هيلا

 وأ ؛مكنما نم ؛لدبا رج لح ين رورجمو راج :ركذ نم : ىثنأ وأ ركذ نم ©
 ةرسكلا :اهرج ةمالعو هلثم ةرورجم ركذ ىلع ةفوطعم :ىثنأ .فطع فرح

 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب : ضعب نم مكضعي ©

 راج : ضعب نم .روكذلا عمج ةمالع «ميملا» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 .ةفص رج لحم يف ةلمجلاو «مكضعب» أدتبملل فوذحم ربخب قلعتم رورجمو
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 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .ةيفانتسا :ءافلا : اورجاه نيذلاف ©
 ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورجاه :أدتبم عفر لح يف
 ةلجو .ةقراف : فئألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمصض :واولاو .. ةعامجلا

 لح يف ؟نورفكأل هلو فوذحملا مسقلا ةلمجو . لوصوملا ةلص «اورجاه»

 ! ١ .. «نيذلا» ريخخ عفر

 ءاورجأه» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم :اوجرخأو : مهرايد نم اوجرخأو ©
 '. لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .لوهجنملل ينبم لعفلاو
 لحم يف مها و و اوجرخأب 'قلعتم رورجمو راج : مهرايد نم .ةقراف :فلالاو

 0 . ةفاضالاب زج

 بارغإ بربعتو «اورجاه» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : قييس ْق اوذوأو ©

 واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم قعفلاو ااوجرخألا

 رج لحم يف لصتم ريمض :ءايلاو . يذوأب رورجمو راج : ٍليبس يف . ةعامجلا
 : . ةفاضالاب

 رج ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : اولتقو اولتاقو و

 . «اوجرخأ» بارعإ برعت : اولتقو . «اورجاه١ بارعا برعت :ولتاق
 :نرفكأ 0 :ماللا ؛ مهتاثيس مهنع نرفكأل ©

 بهو ركاب قلتم رورجو راج ١ :مهنع .٠ .انأ .هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :ًالدبا ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : مهتائيس .نعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض

 .اه لحم ال مسقلا باوج «نرفكال» ةلمجو .ةفاضالاب

 .(مه) و اهنارعا برعتو :«َنرفكأل١ ىلع ةفوطعم :نلخدألو : مهتلخدألو ©

 0 .هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ,عمجب قحلم هلأل ةحتفلا نع ًاضوع ة ةرسكلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : تانج ©

 ١ ,  .ماسلا ثنوملا

 داك



 .تانجل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©
 راج :تحت نم .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يرجت

 :راهتألا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه١ و يرجتب قلعتم رورجو

 .ةمضلاب عوفرم لعاف

 ىنعمب لاح وأ مكتييثأل يأ رمضم لعفل قلطم لوعنم :. هللا دنع نم ًاباوث ©
 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج :دنع نم .ةحتفلاب بوصنم ينباثم

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم :هللا .ًابوث
 ميظعتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : واولا : هدنع هللاو ©

 مدقم ربخب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم : هدنع . ةمضلاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . فوذحم

 هيلإ فاضم :باوثلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :نسح : باوثلا نسح ©

 ربخ عفر لح يف :باوثلا نسح هدنع .ةيمسإلا ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم

 , هللا» لوألا أدتبملا

 (١4  5رك كرد ©
 عقلا لع ينبم عراضم لمف :كنرغي .ةمزاج ةيها :ال : بلقت كنرغي ال ©:
 لصتم ريمض :فاكلاو .ةيهانلا الب مزج لح يف ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال 1

 ال ىنعمب ةمضلاب عوفرم لعاف :بلقت ..مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 رج لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا : داليلا يف اورفك نيذلا ©
 :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك .ةفاضالاب
 ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 .بلقتب قلعتم رورجمو راج :دالبلا يف .امل لحم ال لوصوملا
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 2 هناي هيهزأو 2 /1 ١
 . عوفرم عتم مههلقت يأ : عاتم .كلذ :هريدقت عوفرم أدتبم ربخ : ليلق عاتم ©

 .اهلثم ةعوفرم عانمل - تعن - ةفص : ليلق ةمضلاب

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم أدتبم ىوأم ةفطاع : مث : منهج مهاوأم مث ©
 ربخ : منهج . ةفاضالاب رج لمع يف نيبئاغلا ريمض « مه » و رذعتلل فلألا
 .1عاتم مهبلقت» ىلع ةفرطعم «منهج مهاوأم» ةلمجو .  ةمضلاب عوفرم أدتبلا

 : ىلع ينبم ملا ءاشنال ضام لعف :سئب .ةيفانئتسا : واولا : داهملا سئيو ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف :د اهملا . حتفلا

 ا: يةياكيللا يطور ةكعنخ دل ارك ترؤلوأ 1١
 000 رس

 5# رالي هاكعامو 1 |
 ص

 : امل لمع ال ةلمهم كاردتسالل أدتبا فرح : اوقتا نيذلا نكل ©
 يلام لمح اتق ادم عقر لل ىف مشفلا لع ينبم لوصوم مسا

 ريمبض واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 . لوصوملا ةلص ؛اوقتا» ةلمجو .ةقراف :فلألاو :لعاف عفر لحم يف لصتم

 ' «مه» و ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لروعفم :بر : تانج مهل مهبر ©

 : ريمض (هها و رج فرح :ماللا مهل ةفاضالاب رج لم يف نيئاغلا ريمخ

 ةلعتم رورجملاو راجلاو :ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبئاغل
 م ةلمحو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تانج :فوذعع مدقم ربخب

 يتلا بج قو لع يف تانج.

 ' راج أ :تحت نم .لقتلل ءايلا لع ةردقلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :يرخت

 د 555



 :راهنالا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و يرجتب .قلعتم رورجمو

 .ةمضلاب عوفرم لعاف .

 ماس ركذم عج هنال ءايلاب بوصنم لاح : نيدلاخ : ًالزن اهيف نيدلاخ ©
 قلعتم رورجمو راج :اهيف .درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع :نونلاو

 ًابوصنم ًازييمت وأ ًالاح نوكي نا زوجيو .قلطم لوعفم :ًالزن .نيدلاخب
 . ةنونملا ةحتفلاب

 هيلا فاضم :هللا .الزن نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : هللا دنع نم ©

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 ينبم "يدل" ىنعمب كرصوم مسإ :ام .ةيفانئتسا : واولا : هللا دنع امو ©

 ١ . ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةلصب قلعتم اهلا دعا و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 .هللا دنع رقتسم وه امو وأ رقتسا امو : اهريدقتو ةفوذحملا لوصوملا

 قلعتم رورجو راج :راربألل .ةمضلاب عيفرم «ام# ربخ :ريخ : راربألل ريخ ©
 .ريخ نم ةفوذع ةفصب

 هيت ونفس زر زكر او
 رو ري 2 يا 0 2

 22000000 كفاح سأَتِإَتب 0

 0 لَك

 هبشم ديكرتو بصن فرح :َّنإ .ةيفانثتسا :وارلا : باتكلا لهأ نم ّنإو ©
 اتكلا .مدقملا فوذحملا (ْنِإ) ريخب قلعتم رورجبو راج :لهأ نم .لعفلاب

 .ةرسكلاب رورج هيلا فاضم

 يف نوكسلا لع يتبم لوصوم مسإ : نم .ةقلحزم ديكاشلل ماللا : نمؤي نم ©
 ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي ؛َنِإ) مسإ بصن لح
 .لوصوملا ةلص «نمؤي» ةلمجو .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
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 , مسإ : ام .ةفطاع واولا .نمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : اهو هللاي ©

 ْ . هناحبس هللا ىلع فوطعم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ينبم ضام لعف :لزنأ .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلئمجلا : مكيلا لزنأ ©

 | ري الرج هيف تتسم ريض :لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ' | .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم 'روزجبو راج : مكيلإ .وه

 كيلا لأ امل ىلع فلما ورب ةقوطعم : ةلمجلا : مهيلا لزنأ امو ©

 .اهبارعا برعتو

 هنأل ءايلأب بوصنم «نمؤيا لعاف نم لاح : نورتشي ال ش نيعشاخ «

 ' ىلع اعمج ءانجو. درفملا مسإلا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 , | :ال .نيعشاخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل .اهظفل ىلع ال «نم» ىنعم
 | ريمُظ واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورتشي اه لمع ال ةيفان

 00 . لاح بصن لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر لح يف لصتم
 | هيلا فاضم : هللا .ةيقشي قام رورعو داس : اليف ًانمث هللا تايآب ه

 | ةفض : ًاليلق .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانمث ٠ ةرسكلاب ميظعتلل رو

 ش .ةحتفلاب ةبوصنم ؛ ًانمثا فوصرملل -تعن -

 ؛ عقر لحم ف رسكلا لع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : مهرحأ مهل ككلوأ ©

 ' مدقم ربخب قلعتم رورحجيو راج : مه . باطخ فرح : فاكلاو .ًأدتيم

 , نييئاغلا ريمبض «مه» ؤ .ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبمأ: مهرجأ .فوذحم

 أدتبللا ريخ عفر لحم يف « مهرجأ مهلا ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف لصنملا

 : . «كتلوأ»

 هيلا فاضم : مهير ةحتفلاب بوصنم رجأب .قلعتم ناكم فرظ : مهنر دنع ©
 :هيلا فاضم رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 : ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : باسحلا عيرس هللا نإ ©

 فرم هنأ" ريخ : عيرس ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اناا مسإ : ةلالجلا

 .هرخآ يف ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باسحلا .ةمضلاب
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 ٠٠٠ توليد أوس اوطبادوأرإ قا وريم ماي نيو »8
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :يأ .ءادن ةادأ: اي : اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .هيبنتلل ؛اه» و . بصن
 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىع ينبم ضام لعف : ونمأ .«يأ» نم لدب

 ةلص كاونمآ ١ ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 .لوصوملا

 .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :: اوريصا ©

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ةلمج ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم لمجلا : اوقتاو اوطبارو اورباصو «©
 .اهبارعا برعتو "«اوريصا»

 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هلل: نوحلفت مكلعل للا ©

 لصتم ريمض :فاكلا .«ْنإ) تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح :لعل .ةحتفلاب 0:
 .روكذلا عمج ةمالع «ميملا» و «لعل» مسإ بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 :واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوحلفت

 ربخ عفر لحم يف «نوحلفت» ةيلعفلا ةلمجلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . حالفلا نيجار اونوكتل يأ (لعلا
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 * ءاسنلا ةروس بارعإ ©

00 
 أدم وس انةاروك مام يو اَهجفر هد

 3 م 1 9 ا 2

 .ٍبصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :َيأ .ءادن ةادأ : اي : سانلا اهبأ اب ©
 ' ةعوفرم يأل  ةفص - تعن وأ ّيأل نايب فطع "سانلا#» و .هيبنتلل «اه» و

 1 . ةمضلاب

 , نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوفاخ يأ : مكبر اوقتا ©
 : «ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا لاعقألا

 ل يف لصتم ريس اعلا .ةحتتاب يظنتلا بوصنم ب لوصف : و
 .روكذلا عج ةمالع ا ةفاضالاب رج

 معفلا لع ينبم ضام لعف «مكقاخا و هنم لل وأ ؟مكير" هب لوعف ملل

 ' لخم يف لصتم ريمض :فاكلا .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعفلاو

 , تلعن -.ةفص : ةدحاو .مكقلخب قاعتم رورجتو راج : ةدحاو سفن نم ©

 : .حورلا اهانعم نأل تثنأو اهلثم ةرورجم سفنل

 يأ ! مكقلخ ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : قلحو : اهجوز اهنم قلخو ©

 ' : اهجوُز رورجمو راج : اهنم .ءاوح مكمأ اهنم قلخو مدآ سفن نم قلخ

 , .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض (اه» و ةحتنفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ةفص بصن لحم يف فوذحم ىلع ؛اهجوز اهنم قلخو» ةلمج فطعت نأ زوجيو
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 فذح امنإو اهجوز اهيف قلخو اهأدتبأ وأ اهأشنأ ةدحاو سفن نم : ريدقتلاو

 .قلخب قلعتم «اهنم و هيلع ىنعملا ةلالدل

 اهبارعا برعتو «قلخ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :رشنو يأ : امهثم ثبو ©

 ىلع لاد فرح :فلألاو دايع فرح :ميملا .ثبي قلعتم رورجيو راج :امهنم

 . نييئاغلا ةينثت

 ةفص : ًاريثك .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالاجر : ءاسنو ًاريثك ًالاجر ©
 «ًالاجر» ىلع فطعلا واوب فوطعم : ءاسنو .ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم - تعن - 1

 «يذلا مكبر اوقتا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةلمجلا : يذلا هللا اوقتاو ©

 . ؟مكل نود بيرل بارعا يأ .اهنارعا برعتو :

 ًاراصتخا ةيناثلا ءاتلا فذحب « نولءاسنت ١ يأ : ماحرألاو هب نولءاست ©

 : ماحرألاو .نولءاستب قلعتم رورجيو راج :هب .لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ماحرالاو هللا اوقتا يأ ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 اهمسإ : ةلالجلا ظفلو .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هللا نإ © |
 همسإو حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : ناك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ربخ عفر لحم يف «ابيقر مكيلع ناك» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . نإ

 : ًابيقر .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ًابيقرب قلعتم رورجمو راج : اييقر مكيلع © .
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك١ ربخ

 1- 3 طخ 51 م 1 527 0

 لما تللالو بيعي ادركت يصبو 7١

 4 اًيبكاوحت 201

 يف «اوقتا ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اوتآو : مهلاومأ ىماتيلا اوتآو ©
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 ! بوصنم لوأ هب لوعفم :يماتيلا .اهبارعا برعتو ةقياسلا ةميركلا ةيآلا

 : ةحشفلاب بوصنم ِناث .هب لوعفم : مهلاومأ .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 ش .ةفاضالاب رج لحم يف لصتملا نيبئاغلا ريمض «مه» و هرخخآ يف ةرهاظلا

 ! .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانئكتسا :واولا : بيطلاب ثيبخلا اولدبتت الو ©

 ' ريمض :ءاه١ .لعفلاب ةبشم ديكوتو بصن فرح : ًاريبك ًايوح ناك هنِإ ©

 ' لاعقألا- نم هلأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اولدبعت
 ؛ : ثيبخلا .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :: واولا . ةسمنلا

 0 .اولدبتتب رورجمو راج : بيطلاب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 : بارعإ برعت :لاومأ اولكأت الو : مكلاومأ ىلا مهلاومأ اولكأت الو ©

 ؛ ىلا ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه١ و «ثيبخلا اولدبتت الو»

  .مكلاومأ ىلا ةنويمضم : ريدقتلا ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج مكلاومأ
 | رج لح:يف لصتم ريمض :فاكلا .مكلاومأ عم ىنعملا نوكي نأ زوجيو
 ' .روكذلا عمج ةمالع ملا ةفاضالاب

 | ينبم صقان نضام لعف : ناك اهمسإ بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ' «ناك١ ريخ :ًابوح .وه هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض :اهمسأو . حتفلا ىلع

 (ًابوح ناك» ةلمحو .ةحيتفلاب ةبوصنم «ًابوحلا ةفص:: : ًاريبُك . ةحتفلاب بوصتم

 . (يظع ًابنذ ناك ىنعمب « نإ * ربخ عفر لحم يف

 ين كلو قطرات ز سا باساناؤيأ اوتو ايفا لذا 5 2 ا مع +2
 عض ضو 1 اوم كو ا اة اكعد

 لعق : متفح .مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانئتسا : واولا : متفخ ْنِإَو ©
 ٍ .ظرشلا لعف مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . عمجلا ةمالع ميملاو لعاف عفر لن يف لصتم ريمض : ءانلا

 ةيفان "ال١ و .. بصنو يردصم فرح ؛ نأ " فذح : اننهلصأ : اوطسقت الا ©
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 عراضم لعف يهو امل لحم ال ؛ ْنأ ' ةلص ةلمجلا : اوطسقت .ال لمعال

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 . ةقراف فلألاو لعاف

 ةردقملا ةرسكلا مسإلا رج ةمالعو .اوطسقتب قلعتم رورجبو راج : ىماتيلا 2

 .رذعتلل فلألا ىلع

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوحكتا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اوحكناف ©

 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اوحكنا» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . متفخب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو .مزج لحم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسإ : ام : ءاسنلا نم مكل باط ام ©

 رتتسم ريمض .هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باط .هب لوعفم.بصن

 عمج ةمالع ميملاو باطب قلعتم رورجبو راج : مكل . وه هريدقت ًاناوج
 ةلمحو «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ءاسنلا نم . روكذلا

 .ال لحم ال لوصوملا ةلص «باط»

 رركم نع لودعم هلنأل نيتنث نيتتث يأ ىنثم : عابرؤ ثالثو ىنثم ©
 .اباط» لعفلا نم لاح وهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 نالاح امهو 'ىنثم١ ىلع فطع يواوب نافوطعم نامسإ : عابرو ثالثو

 : ريدقتب نيرركم نيددع نع نالودعم ًاضيأ امثو ةرهاظلا ةحتفلاب نابدصنم

 دادعالا هذه تريتعاو فرصلا نم ناعونمم اممنأل انوني لو ًاعبرأو ًاثالث ًاثالثو

 هذه نركت نأ زوجيو تادودعم مكل تابيطلا اوحكناف : ريدقتلا نأل ًالاوحأ

 .4ام) نم ًالدب بصن لحم يف ةلودعملا ءامسألا

 برعتو ؛اوطسقت الأ متفخ ْنِإ) ىلع ءافلاب ةقرطعم : اولدعت الأ متفخ نإف ©

 .اهبارعإ

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكئامبأ تكلم ام وأ ةدحاوف ©

 بوصنم هب لوعفم : ةدحاو .طرشلا باوج يف ةعقاو ءاقلا مزج لحم يف
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 ' ىلع :ينبم لوصوم مسا :ام .رييختلل : .اوراتمشاف ه ةريدقت فوذحم لعفب

 , ينبم ضام لعف : تكلم ”ةكدساو» لع فوقيمم بصن لع يف نيكسلا
 : . ةمضلاب عوفرم لعاف : مكتناهيأ . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 ةلمحو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا

 : .بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص 'مكناييأ تكلم١

 . عفر لحي يف نوكسلا لغ ينبم ةاشا مسإ : اذ: اولوعت الأ ىندأ كلذ ©
 , ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ربخ : ىندأ . باطخلل فاكلاو .ذعبلل :ماللا .ًادتبم

 نأو «اوطسقت ّآلأ» بارعا برعت : اوروجت ال يأ اولدغت الأ . رذعتلل ةردقملا

 .نمب رج لحم يف ردضم «ليوأتب» اولوعت ال

 00 مرو سقاية 1و دصوستلا امو

 : نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونآ .ةفطاع :'ؤاولا : ءاسثلا وتآو ©
 : لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم ةعراضم

 . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ءاسنلا .ةقراف فلألاو

 قحلم هلأل ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : نهتاقدص ©

 | رج لحم يف حتفلا لع ينبم تابئاغلا ريمض«نهش» و .ملاسلا ثنؤملا عمجب

 ا . ةفاضالاب

 نأ 'زوجيوأ : ةلحن اولحنا : ريدقتي ردصملا لع بوصنم قلطم لوعقم : ةلحت ©

 ش «ةلخن» ىئعمو . نيلحان نبهتاقدص نهوتا يأ ةعايجلا واو نم الاح نوكت

 ' .مزأج طرش فرح : نإ .ةيفانتسا : ءانلا : ءىش: نع مكل نبط نإف ©
 ٠ ةوسنلا نونو تابئاغلا ريمضب هلاضتال نوكسلا ىِع ينبف ىضام لعف : نبط

 ٠ طرشلا لعف مزج لحم يف «نبط» لعفلاو لعاف عفر لح 5 حتفلا ىلع ينبم
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 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو نبطب ناقلعتم نارورجم ناراج : ءيش نع مكل

 بوصنم زييمت : ًاسفن .ءيشل ةفصب قلعتم رورجيو راج : هولكف ًاسفن هنم ©
 ىلع ينبم رمأ لعف : هولك .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا :هولكف .ةحتفلاب

 لح يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح

 «هولكف» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : ءاهلاو .لعاف عفر

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 ًائينه ًالكأ يأ فوذحملا «قلطملا لوعفملا/ ردصملل ناتفص : ًاثيرم ًائيثه ©
 ال يأ ءيرم ءينه وهو هولكف يأ ريمضلا نم نيلاح انوكي نأ زوجيو ًائيرم

 ود و2 00 5 "رس 17 هوا راسو توتر تم تب ش

 ٌرغونكحَو هيف وزر اميِقَع ّهأ]مَجَقلا ام ءاهتسل او ونالو
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 لعف : اوتؤت .ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا : ءاهفسلا اوتؤت الو ©:

 لحم يف لصتم ريمض 0: واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاهفسلا .ةقراف : فلألاو لعاف عفر

 :فاكلا .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : لاومأ : لعج يتلا مكلاومأ ©

 مسإ : يتلا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ضام لعف : لعج .لاومألل ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 راج : مكل .ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظنل : ًامايق مكل هللا ©

 حتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًامايق .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .رورجيو
 .يناثلا لعج لوعفم نوكي وأ ًامايق اهب نوموقت : ريدقتب نونملا

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقزرا . ةيفانئئسا : واولا : اهيف مهوقزراو ©
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 ا عفر لح 1 لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا
 ' راج : اهيف . ةفاضالاب رج لحم يف لصتملا نييئاغلا ريمض « مه و .لعاف

 0 : .اوقزراب قلعتم رورجمو
 ىلع ةفوطعم :مهوسكا .ةفطاع: واولا : مهل ولوقو مهوندكاو ©

 | كاًونقزرا" ىلع فطعلا واوب فوطعم : اولوقو اهبارعإ ابرعتو (مهوقزرا"
 .اولوقب قلعتم رورجتو .راج : مهل ..اهلثم برعتو

 . ةحتفلاب بوصنم لوعفملا دسم دس قلطم لوعفم ردضم : ًافورعم الوق»

 . ةحفلاب ةيرصنم الرق ةفص : ًافورعم

 . زيتا دافني رص اذ >
 ْ ايي كَسوأو مبدأ ارادوا اأو ألو 21
 ده قاوم ارق نكن تيت
 نر هيك كور 4 يلع اودِهْع 107 لك

 نونلا فذدح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتبا :ةفطاع :وارلا : ىماتيلا اولتباو ©
 لعاف عفز لحم يف لضتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل

 ' فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ::ىماتيلا .'ةقراف فلألاو

 00 | .رذعتلل

 : نامز فرظ :. اذا . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح :  حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ©

 , .٠ ةياوجب قلعتم ةطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتمم نوكسلا ىلع ينبم
 ' ريمض: قاؤلاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينم, ضام لعف :اوخلب
 ' .ةفاضالاب رج لحم يف «اوغلب» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعإف عفر لحم يف لصتم
 ..ةفاضالاب رج لحم يف ؛اوغلب» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :حاكتلا

 ! مزاج طراش فرخ : ّْنِإ .ةيفانئتسا : ءافلا : ادشرأ مهنم متسنآ نإف ©
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 : ءاتلا .نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متسنأ

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 قلعتم رورجمو راج : مهنم . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف «سنا» لعفلاو

 «مهل و (أدشر» ىلع ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف وأ سنآب

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادشر .نمب رج لحم يق نيبئاغلا ريغض

 : اوعفدا .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهلاومأ مهبلا اوعفداف ©

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اوعفداف» ةلمجو «اولتبا» بارعا ٍبْرعت

 بوصنم هب لوعفم :مهلاوما .اوعفداب قلعتم رورجمو راج :مهيلا مزجب لحم
 لعف اتلمجو ةفاضالاب رج لحم ين لصتملا نيبئاغلا ريمض !مه» و ةحتفلاب

 اولتباو يأ . اوغلب اذإل ًاباوج اتعقو . .اوعفداف . .متسنآ ْنا :هباوجو طرشلا

 دشرلا سانيإ طرشب مهيلا مهلارمأ عفد مهقاقحتساف مهغولب تقو ىلا ىماتيلا

 ..مهنم

 .ةمزاج ةيهان : ال .فطع فرح : واولا : ًاراريو ًافارسإ اهولكأت الو ©
 لاعقألا نم هْنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم لعف :اهولكأت ْ

 يف لصتم ريمض «اه» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخشخلا

 واولاب ةفوطعم ارادبو ةحتفلاب بوصنم لاح : افارسا .هب لوعفم بصن لحم

 «ًافارسا» نوكت نأ زوجيو نيردابمو نيفرسم يأ اهبارعا برعتو «ًافارسا» ىلع
 .هلجأل ًالوعفم

 بوصنم عراضم لعف : اوربكي .بصنو ةيردصم فرح: نأ : اوربكد نأ ©

 لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب

 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو نأو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 .رادبب بصن لحم يف وأ ردقم رج فرحب

 ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم .ةيفانتتسا : واولا : ًاينغ ناك نمو ©
 لح يف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : ًاينغ .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : اهمسإو .طرشلا لعف منج
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 , ريخ عفر لح يف باوجلاو طرشلا لعف انلمجو لعفلاب بوصنم «ناك» ربخ
 ااا . «نم» أدتبملا

 : تففعتسي .رمألا :مال : ماللا طرشلا باول ةطبار : ءافلا : فقفعتسيلف ©

 رتتسم زيمض : لعافلاو .نوكسلا همزج ةمالعو ماللاب موزجب عراضم لعف

 , ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «ففعتسيلفا ةلمجو .وه هريدقت ًاناوج هيف

 ْش : مج لحم يف
 نانك نمو» ىلع واولاب ةفوطعم : فورعملاب لكأبلف ًاريقف ناك نمو ©

 , ةفوذخم ةفصب وأ لكأيب قلعتم رورجمو راج : فورعملاب .؛ففعتسيلف اينغ

 ا .فورعملاب الكأ : هريدقت فوذحم ردصملا

 ' لبقتسي ال فرظ : اذا .ةيفانئتسا : ءافلا : مهلاومأ :مهيلا متعفد اذإف ©
 : ميعفد .:هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ مزاج ريغ طرش فرح نامزلا نم

 ' لصتم ريمض : ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام.لعف

 يف متعقد# ةلجو روكذلا عج ةمالع ميلاو لعاف عقر لح يف مخ ىلع ينبم

 .امهبارعا قبس : مهلاومأ .مهيلإ ةفاضالاب رج لحم

 ةعقاو : ءافلا .اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهيلع اودهشأف ©

 ' ٍْ :«مهيلا اوعفدا» بارعأ برعي اهدعب امو طرشلا :باوج يف

 حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : ىفك . .ةيفانتسا : واولا : ًاييسح هللاب ىفكو ©

 ةلألخلا ظفل .ديكوتلل دئاز رج فرح ءابلا :هللاب .رذعتلل 0

 ! زييمت ًابيسح . «ىفك١ لعفلا لعاف هنأ نع ًالحم عوفرسم ًاظفل ميظعتلل رو

 . ةحتفلاب بوؤصنم
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 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 ينبم لوصوم مسا «اما و رج فرح ؛نم» نم ةنوكم : نادلاولا كرت امّم ©

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ش

 فلألاب عوفرم لعاف : نادلاولا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت .بيصن

 نم نيونتلا نع ضوع نونلاو «ىنثملا» نينثالا فلأ : فلألا .ىنغم هنأل

 وهو فوذحم دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نادلاولا كرت» ةلمجو درفملا

 .هكرت يا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 .هعفر ةمالعو عوفرم «نادلاولا» ىلع فطعلا واوب فيطعم : نويرقألاو ©
 .درفملا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولا

 واوب ةفوطعم : نويرقألاو نادلاولا كرت امم بيصنت ءاسنللو ©

 وأ اهبارعا برعتو «نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل» ىلع فطعلا

 . "ام ةلص ةلمجلاو نمب رج لحم يف لوؤملا ردصملاو .ةيردصم «ام» نوكت

 : مافي ماعلا ريركتب كرت اها نم لدب : لق امم : شك وأ هنم لق امم ©

 . ّلقب قلعتم رورجيو راج : هنم .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ش

 .اهلثم برعتو «لق» ىلع ةفوطعم : رثك .فطع فرح
 يأ حدملا وأ صاصتخالا ىلع بوصنم هب لوعفم : ًاضورفم ًابيصن «

 بصنلا نوكي نأ زوجيو .ةحتفلاب ةبوصنم ًابيصنل ةفص : ًاضورفم .ىنعأب

 .ةضورفم ةمسق ليق هنأك هللا نم ةضيرف :هلوقك دكؤملا ردصملا وأ ةيلاحلا ىلع

 الق كالو هن ف دا نيش او اواو وفاز يني رصاص و و وتس وذو و 2 5 1 ل و ا ١

9 7 ْ 
 نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ .ةيفانئتسا : واولا : ةمسقلا رضح اذإو © ْ

 لع ينبم ضام لعف : : رضح .ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف هلعاف عم رضحو ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : ةمسقلا . حتفلا
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 ! ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم لعاف :لوأ : ىبرقلا اولوأ ©

 :..وذعتلل :فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ىبرقلا

 ' «ولوأ» ىلع'فطعلا يواوب نافوطعم نارسإلا : نيكاسملاو ىماتيلاو ©
 رخآ يف ةرهاظلاو رذعتلل «ىماتيلا» يف فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب :ناعوفرم
 ا ا ْ . .نيكاسملا

 ْ ىنعمب رمأ لعف : اونقزرا .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هنم مهوقزراف ©
 .ةبسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم مهوطعاف
 1 بصن لحم .يف نييئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 ؛ طرش باوج «مهوقزرا» ةلمجو . قزراب قلعتم رورجمو راج :هنم .هب لوعفم
 ىنعمب اهنأل ؛هنم» يف ةمسقلا ركذو بارعالا نم هلل لحم ال مناج ريغ

 اا . ثاريملا

 ! اهبارعاةبرعتو «اوقزرا» لع فطعلا واوب ةفوطعم :: ارلوقو : مهل اولوقو ©
 ّْ نيبئاخلا ريمض امهلو و اولوقب قلعتم رورجمو راجن : : مه .ةقراف فلألاو

 .ةطتفلاب بوصنم لرعفلا دسم دس - قلطم لوعفب - ردصم : ًاقورعم ًالوق ©

 : .ةحعفلاب ةيوصنم ةفص : ًافورعم

 : 1 و دهرو و وع 2ص رس ةدسز و يسد ' 7

 او اوه هلع ااَحاَمَسع نرد ولك ماوي 0

 00 اًيِدَسلو

 ٠ عراضم لعف : شخي .رمألا مال :ماللا .ةيفانئتسا :واولا : ندذلا شخبلو ©
 ا مسا :نيذلا .ةلعلا فرح : هرخآ فذح : همزج ةمالعو رمألا مالب موزجب

 ْ .لعاف عفر لمم يف ختفلا ىلع ينبم لوصوم
 1 نضام لعف : اوكرت .مناج ريغ طرش فرح : ول: مهفلخ نم اوكرت ول ©

 ١ عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم
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 لاحب وأ اوكرتب قلعتم رورجيو راج : مهفلخ نم .ةقراف فلألاو لعاف
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و .اهيلع ةمدقم ةفص ابنأل ةيرذل ةفوذحم

 . ةفاضالاب

 - تعن - ةفص :ًافاعض .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةيرذ : ًافاعض ةيرذ ©

 .اهلثم ةبوصنم ةيرذل

 رج فرح ىلع : مهيلع . «اوكرت» بارعا برعت : ارفاخ : مهيلع اوفاخ ©
 ةلمجو اوفاخب قلعتم رورجملاو :راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ١

 هباوجو اوكرت ول : ةلمجو .اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اوفاخ)ا
 .اه لحم ال : نيذلل لوصوملا ةلص «اوفاخخ»

 عراضم لعف : اوقتي .رمألا مال : ماللا .ةيفانئتسا : ءافلا : هللا اوقتيلف ©

 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف فلألاو لعاف عفر .لحم

 . ةحتفلاب

 ةيل» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اولوقيلو : اديدس الوق اولوقبلو ©:

 .(يوق يأ هلثم ةبوصنم ًالرقل ةفص : ًاديدس .ةحتفلاب

 سر يس سو. وع 23و 2 الاس ع و دو د 4 00

 نإ ٠ نولصِسو ارانوؤطبو نواكحأي اا ولحن
21-4 

 سعيرا  8

 ينبم لوصوم مسإ : نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ ©

 ,"نإ» مسإ بصن لح يف حتفلا ىلع 0
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نرلكأي : اًملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي ©

 بوصنم هب لوعفم : لاومأ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ورجم هيلا فاضم : ىماتيلا . ةحتفلاب

 الا



 ! ةلّض «نولكأي» ةلمجو «يملاظ» ىنعملا نأل ةحتفلاب بوصنم لاح : (لظ
 .بارعالا. نم امل لحم ال لوصوملا

 : (ينا» ةلمجو اهبارعا قبس : نولكأي .اهل لحم ال رصح ةاذأ !نإ : نولكأي امنإ ©
 .2نإ) زبخ عفر لحم يف «نولكأي

 : ناكم فرظ («يف» نوكت وأ نولكأيب قلعتم رورجمو راج : اران مهتوطب خ1

 | رج لع يف نيئاخلا ريمض «معل د «مهتوطب ء ءلم» ىنعم ىلع لعفلاب ًاقلعتم

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم : ًاران - ةفاضالاب

 :  بففيوست - لابقتسا فرح : نيسلا .ةفطاع : واولا : ًاريعس نولصيسو ©

 ! :"ًاريعس . «نولكأي» بارعا برعت : نولخديس ىنعلمب نولصي .بيرقلل

 هير نباح فولوا ا ١١ 4-0 رك ةصارس سر” 9 00
 ورع رو م ك0 22211001 2 0

 : ديول ليي منا كر هاما مأقَوو
 2 ليدز :ملتلهَيركْلح 1س هووام ا 2ر7 اسوتس 1

 هل

14 

 هيما

 5 ع كيو ان
 ْ عوفرم عراضم لعف : يصوي : مكرمأي يأ : مكدالوأ يف هللا مكيصوبي ©

 لوغفم ٍبصن لح يف لصتم ريمض : فاكلا .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 | ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب

 1 ليصتم ريمسض :فاكلا .مكيصويب قلعتم رورجمو راج: :مكدالوأ يف .ةمضلاب
 .روكذلا عج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف
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 رخؤم أدتبم : لثم . مدقم .ربخب قلعتم رورجيو راج : ركذلل : لثف ركذلل ©

 . ةمضلاب عوفرم

 هيلا فاضم : نييثثألا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ظح : نييثنألا ظح ©

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا .هرج ةمالعو .ةفاضالاب رورجم

 بصن لحم يف ؛اهالت امو نيتثألا ظح لثم ركذللا ةلمجو درفملا يف ةكرحلاو

 .فوذحم ردقم لعفل  لوقلا لوقم هب لوعفم

 لعف : نك .مزاج طرش فرح : نإ .ةيفانتسا : ءافلا : ءاسن نك ْنإف ©
 ةوسنلا نونو .تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 «ناك» ربخ :ءاسن .«ناك» مسإ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ناك ْنِإف يأ طرشلا لعف ْنِإب مزج لحم يف «ناك» لعفلاو ةحتفلاب بوصنم
 .ءاسن مكدالوا

 : نيتنثا .فاضم وهو ةختفلاب بوصنم ناكم فرظ : قوف : نيتنثا قوف ©

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو رورجت هيلا فاضم
 زوجيو . .ناكل ناث ربخ : بصن لحم يف «نيتتثا قوف» ةلمجلا هبشو درفملا يف

 تادئاز ءاسن : ريدقتب .ءاسنل - تعن  ةفص ًاضيأ بصن لحم يف نوكي نأ

 ٠ . نيتنثا ىلع ْ

 ؛نه» و .رج فرح: ماللا : نحل .طرشلا باوجل ةطبار ءاغلا : اثلث نهّلف ©

 لحم يف «نحلا ةلمجلا هبشو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض
 تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم رخؤم أدتبم : اثلث .مدقم ربخب قلعتم عفر

 نرتقم مزاج طرش باوج : اهالت امو «اثلث نهلف» ةلمجحو .ةفاضالل هنون

 . مزج لحم يف ءافلاب
 :كرت .هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :ام : كرك ام © :

 وه :هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 لحملا بوصنم فوذحم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛كرت» ةلمحو

 .هكرتام : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل
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 : تناك :مزاج طرش فرح : نإ .ةفطاع : واولا : ةدحاو تناك نإو ©
 ! «ناك» مسإو ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ' ةحتفلاب توصنم «ناك١ ربخ : ةدحاو . يه : : هريدقت ازاونج هيف رتتسم ريمض.

 .طرشلا لعف نإ مزج لحم ف («تناكاا لعفلاو

 ' قلعتتم رورجيو راج : امل . طرشلا باوج يف ةعقاو ءانفلا : فصنلا اهلف ©

 | «فصنلا اهلف» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فصنلا . .مدقم ربخب

 . . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 | ماللاب رورجم مسإ : هيوبأل .رج فرح ماللا ةفطاع : راولا : هيويألو ©
 يف لصتم ريمض ءاحلاو ةفاضالل هنون تفذحو ىنثم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو

 . ريخ عقر لمس يف رورجملاو راجللا“ نم «ةيوبألا ةلمجلا هيشو .ةفاضالاب رج لحم

 . «امهنم دحاو لكل» ديكأتلل لماعلا ررك دقو .مدقم

 راج : لكل ؛هيؤبأل» ةلمج نم لدب عفر لحم يف ةلمجلا : امهنم دحاو لكل ©
 : اههنم ٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دحاإو .مدقم ربخب قلعتم رورجمو

 .ةينثتلل فلألاو داع :ميملاو «دحاو» نم ةفوذحم ةفصب :قلعتم رورجمو راج

 ' :ةلمجلا بارعال رخآ هجو كانهو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : سدسلا ©

 نم ذوصقملل ةبسنلاب سابتلالا ةيشخ «ديكأت» يه اهناو ًالدب اهنوك يفنيو
 .نايبلل ريخلاو أدتبملا نيب «(مهنم:دحاو لكلا .ةلمج تطسوت دقو ةمسقلا

 ' ينبم لوضوم مسإ : ام .يف هنون تمغدأ رج فرح ::نم : امت : كرت امم ©

 : قلغتم رورجملاو راجلاو اهبارعا قبس : كرت .نمب رج: لحم يف نوكسلا ىلع
 .سدسلاب

 ١ ينبع صقان ضام لعف : ناك . مزاج ظرش فزح : !: دلو هل ناك ْنِإ ©
 ' لحم 'يف رؤرجمو راج : هل لطيرشلا لعق هلل نإب مزج لم يف ميعفلا ىلع
 , باوجو ةمضلاب عوفرم رخؤم «ناك» مسإ : ادلو .مدقسم «ناك» ربخ بصن

 . هائعم مدقتل فوذحم طرشلا

 / :4 .مزاج طرش فرح : نإ .ةيفانثتسا : ءافلا : دلو هل نكي مل نإف ©
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 لحم يف «دلو هل نكي مل» ةلمجو .افيفخت هواو تفذحو هرخآ نوكس : همزج

 .اهبارعا قبس : دلو هل . طرشلا لعف اهنأل نأب مزج

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثرو .ةيفانئتسا : واولا : هاوبأ هثروو ©

 : ماوبأ .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 لصتم ريمض : ءاهلاو .ةفاضالل نون تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم .لعاف

 .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 لحم يف لصتم ريمض : ءاملاو «فصتلا اهلف» بارعا برعت : ثلثلا همألف © :

 . ةفاضالاب رج

 : اهدعب امو .ةيفانثكتسا : ءافلا : سدسلا همالف ةوخإ هل ناك ّنِإف ©:
 . ثلثلا همألف دلو هل ناك ْنا : بارعا برعي

 ةقلعتم ةلمجلاو ةمدقتملا ثيراوملا ةمسقب ةقلعتم : ةلمجلا : ةيصو دعب نم ©
 : دعب نم .ةبصنألا هذه ةمسق : ريدقتلاو مدقت ام هرسفي فوذحم أدتبمل ربخب

 .رورجب هيلا فاضم : ةيصو .رورجمو راج

 عراضم لعف يهو ةيصول ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : نيد وأ اهي ىصوي ©

 : وأ .يصويب قلعتم رورجمو:راج : اهب .ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم :

 «ةيصو» ىلع فوطعم : نيد .بلط دعب اهدورول ةحابالا ديفت فطع فرح

 . اهلثم رورجم

 لصتم ريمض : فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابآ : مكءانيآو مكؤابآ ©
 ( مكؤابأ ١ ىلع ةفوطعم : مكءانباو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .اهلثم برعتو

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوردت .اه لمع ال ةيفان : ال: نوردق ال ©:

 . لعاف عفز لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 :ّيأ «نوردت» ةلمج وأ لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : برقأ مهنأ ©

 لحم يف لصتملا نيبئاغلا ريمض : مهو هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ًادتبم

 ب 5#1ا١-



 .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : برقأ .هيلا فاضم رج

 اعفن .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .برقأب قلعتم رورجتو راج : ًاعفن مكل ©

 . ةجتفلاب بوصنم زييَع

 كل رقع يأ ةؤلطم لرعفسا دكؤم ردصم : ةضيرف : هللا نم ٍةضيرف ©

 ةفوذحم ةفصب ةقلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم .ةحتفلاب بوصنم ًاضرف

 00 .ةضيرف نم

 أظل هلل .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اًميكح اًميلع ناك هللا ْنِإ©

 ينبم صقان ضام لعف :ناك . ةحيتفلاب ميظعتلل بوصنم نا مسإ :ةلالخلا

 ريخ : (يلع .وه : هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض : اهمسإو حتفلا ىلع

 اةيوصنم يلع فوصوملل - تغن - ةفص : : (يكح ةحتفلاب بوصنم «ناك»
 يف «(يلع ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ناكل ًايناث ًاربحخ نوكي نأ ززجيو ةحتفلاب هلثم

 8 (نإ) ريخ عفر لح

 ٍْ اككانا وب ةبط» نإوكيورأ كرئام فصدخلت» ١؟ . يل 000 3 مارت مم ند. 2 22
 و 5 هرب -

 00 خرط مز أيس يقمن
 هراسض م 1 7

 دعم مكي نشهده نك م
 -_ 1 2 0 م

 و 1613144 أيدوصَوِةَبِصَو
 مدح 7 راكد تاشيرة 1 طر

 لون

 هرض 52
 م هر 3

 َريِغْوِدُو يلف ة يوري كذا ةرغزم 9 نس

 © يطلع دأ ير

 !مدقم ربخ عفر لح يف رورجيو راج : مكل . ةفطاع : واولا : فصن مكلو ©

 .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فصن :روكذلا عمج ةمالع ميملاو
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 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام :مكجاوزأ كرت ام ©

 عوفرم لعاف : مكجاوزأ .حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف :كرت .ةفاضالاب

 عمج ةمالع ميم لاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا .ةمضفلاب

 فوذع دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكجاوزا كرتا ةلمحو روكذلا

 .هكرت ام يأ هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 :نكي .بلقو مزجو يفن فرح : ل .مناج طرش فرح : ْنإ : نكي مل نإ ©

 هواو تقفذحو هرخأ نوكس همؤزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف

 . طرشلا لعف هنأل ْنِإب مزج لحم يف وهو نوكي هلصأو نينكاسلا ءاقتلال

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض : نه .رج فرح : ماللا : دلو نهل ©

 مسإ : دلو .؟ناكال ربخ بصن لحم يف (نحلا رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 .ةمضلاب عوفرم رخؤم «ناك١

 : ناك .مناج طرش فرح : ّْنِإ .ةيفانئعسا : ءافلا : دلو نهل ناك نإف «©أ

 :دلو نمل . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف

 . اهبارعا قبس

 مكل : بارعا برعت : عبرلا مكل طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : عيرلا مكلف ©

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «عبرلا مكل ةلمجو» فصن

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : امو رج فرح نم :اهلصأ : نكرت امم ©

 تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :نكرت .نمب رج لحم

 ةلص «نكرت» ةلمجو . لعاف غفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نون : نونلاو

 .هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو لوصوملا

 مدقت ام هرسفي فوذحم أدتبما ربخب قلعتم ةلمجلا هبش : ةيصو دعب نم ©

 فاضم : ةيصو . رورجمو راج : دعب نم . ةبصّنألا هذه ةمسق : هريدقتو

 . ةرسكلاب رورحي هيلا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : يصوي : نيد وأ اهب نيصوي ©

 س75



 راجل: اهب .لعاف عفر لح يف لصتملا ةرسنلا ريمسم نوتلاو تابئاغلا ريمضب
 1 : نيد ٠ .بلط دعب هدورول ةحابالا هنعم فطع فرح : وأ .رورجمو'

 "رجا لحم يف «اهب نيصوي ةلمجو . ةرسكلاب اهلثم رورجم «ةيصو» ىلع ف فوطعم

 نيصويب قلعتم اهب» و ةيصول - تعن  ةفص

 امم عئرلا مكل» ىلع فطعلا واوب ةفيطعم : مّتكرت امم عيرلا نهلو ©

 نشا نونلاو روكا عج ةمالع متكرتا يف ميملاو اهبارعا برعتو «نكرت
 .رج لحم يف ةوسنلا نون

 اهلثم بربغتو ؛دلو نحل نكي مل نا" بارعا برعت : دلو مكل نكي مل ْنا ©

 .روكذلا عمج ةمالع «مكلا يف ميملاو

 يو اهم برو لو نش اك لا بارصا بت دلو مكل ناك ناف ©

 ١ ا ؛امكل» يف ف

 قيس لحس .طرشلا باوسلل ةبا : |: متكرت امم نمثلا نهلف ©

 قر انما بر: نيد وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم
 ا | . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «نوصوت»

 ا .مزاج طرش فرح : نا .ةفطاع : واولا:: لجر ناك ناو ©
 : لج ٠ طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم صقان نضام

 : . ةمضلاب عوفرم «ناك»

 ' بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ثروي : هلالك ثروي ©
 : بوضنم «ناك١ ربخ' : ةلالك ..وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتبسم ريمض لغافلا

 ' يف «ثرري) نوكت نأ زوجيو :لجرل ةفص عفر لحم يف «ثروي» ةلمجو ةحتمفلاب

 تلعج اذإ امأ «ثروي# يف ريمضلا نم ًالاح ؛ةلالكا و ؛ناك» ربخ بصن لحم

 ةلالكلا لجأل ثروي يأ هلجأل ًالوعنم برعت نأ زوجيف ةبارقلل (سإ «ةلالكا
 : .اهلجأل' هريغ ثروي وأ
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 «لجر» ىلع فوطعم ةأرما ةفطاع : وأ: تخأ وأ خا هلو ةأرما وأ ©

 يف قلعتم رورجيو راج : هل .هيفانئتسا : واولا : هلو .ةمضلاب هلثم عوفرم
 فوطعم : تخأ وأ .ةمضلاب عوفرم أدتبم : خأ .مدقم ربخ عفر لحم

 .ةمضلاب هلثم عوفرم «خأ» ىلع فطعلا فرحي

 : لكل .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل : سدسلا امهنم دحاو لكلف ©

 «دحاو لكل» ةلمجلا هبشو ةرسكلاب رورجم 6 فاضم : دحاو .رورجمو راج

 دحاو نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : امهنم .مدقم ربخ عفر لحم يف

 عوفرم رخؤم أدتبم : سدسلا . ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرج ميملاو

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «سدبسلا امههنم دحاو لكل» ةلمجو .ةمضلاب

 . مزج لحم يف
 ضام لعف : اوناك . مزاج طرش فرح : نا . ةفطاع : ءافلا : اوناك ْنإف ©

 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 . ةقراف واولاو «ناك" مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 :كلذ . رج فرح نم ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : رثكأ : كلذ نم رثكأ ©

 :فاكلاو .دعبلل :ماللا .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ

 .رثكأب قلعتم «كلذ نم» و .باطخ فرح

 ريمض : مه .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ثلثلا يف ءاكرش مهف ©

 عوفرم أدتبملا ربخ : ءاكرش .أدتبم عفر: لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 مزانج طرش باوج «ءاكرش مه» ةلمجو .رورجمو راج ثلثلا يف ةمضلاب
 .ءاكرشب قلعتم (ثلثلا يف» و .مزج لحت يف ءافلاب نرتقم

 «ىصري' لعفلاو اهبارعا قبس : نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم «©:
 .بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 راضم ريغ وهو اهب يصوي يأ ةحعفلاب بوصنم لاح : ريغ : راضم ريغ ©
 .ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم : راضم . هتثرول
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 مكيصوي يق ةحتلاب بوصنم قلطم لوعفم - دكؤم ردصُف : هللا نم ةيصو ©

 رورجيو راج : هللا نم ةيصو .كلذي

 .عرفرم أدتبم: ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعتسا : واؤلا : ميلح ميلع هللاو ©

 اتعن - ةفص :ميلح .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ميلع .ةمضلاب ميظعتلل

 .ميظعتلل رورجملاو راخلاو ةمضلاب ًاعوفرم ًايناث ًاريبخ برعت نا زوجيو . ميلعل
 .ةيصو نم ةفوذحم ةفصب قلعتم (هللا نم»

 رأت يس د ىرَبِت ّدَج دك ماِضَدم وسر هلأ لي نو ها دودج كلَ ١

 3 ري واف ب راع

 ملا اهي مف لب ف ةوكسلا لع ينم ةراشا مسا :نن: هللا دودج كلت ©

 هللا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : دودح .باطخ فرح :.فاكلاو .دعبلل

 .ةرسكلاب ميظعتلل زورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 يف نكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم . ةيفانئتسا : واولا : عطي نمو ©

 . همزج ةمالعو نمب موزجم عراضم لعف طرشلا لعف : عطي .ًادبتبم عفر لحم

 : ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب تكرح نوكسلا
 .«نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو . طرشلا لعف اتلمجو وه

 ! .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم.: ةلالجلا ظفل هللا : هلوسرو هللا ©

 :ءاهلاو .ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب فوطعم :هلوسرو

 ش .هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض

 .نمب موزجم هؤازجو طرشلا بارج عياضم لعف ؛ ,لخدي : تائج هلخدب ©
 وه: هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو
 , ٍناث هب لوعفم : هتانج .لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو

 : ةلمجو .ملاسلا ثنؤملا عمججب قحلم هنأل ةحشفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم

 ْ .اه لح ال ءافلاب نرتقم مزاج ريغ طرش باوج ؛هلخديلا
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 تانجل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©:
 : اهتحت نم .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت

 .اهتحت نم ةئئاك يأ راهنألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورحجيو راج
 .ةمضلاب عوفرم لعاف : راهتألا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هاه»و

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 .نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف .درفملا نيونت

 .(كلت» بارعا برعت : كلذ .ةيفانئتسا : :١ ميظعلا زوفلا كلذو ©

 ةعوفرم زوفلل - تعن  ةفص «ميظعلا» وه اي فر الخل ا ش

 ًادتبملا ربخ عفر لحم يف «ميظعلا زوفلا وه» ةيمسإلا ةلمجلاو .ةمضلاب هلثم

 .«كلذ»

 ةيوواب ء 0 قلل وو يرسسوا واسس 7 2
 © نيم نيِبمبأَد دوو هدير ئدلِخ هَلْ ِهَدودَحَدَعَسَو وسو يار صِسْنَمَو + ١

 .ةلعلا فرح هرخآ فذح (صعي)» مزج ةمالعو اهبارعا برعتو (هلوسرو

 برعتو «صعي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :دعتيو: هدودح دعتيو ©

 رج لحم يف لصتم ريمض 4 ءاطو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم هدودح اصارعا

 . ةفاضالاب :

 «اهيف نيدلاخ تانج هلخدي» بارعا برعت : اهيف ًادلاخ ًاران هلخدي ©
 «ًادلاخ» و .ةحتفلا ًاراث بصن ةمالعو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 .مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج هل .ةيفانكتسا : واولا : نيهم باذع هلو ©

 ةعوفرم باذعل  تعن  ةفص : نيهم .ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : باذع

 .ةمضلاب هلثم
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 أدمن كقدَحرَنهعو دمت ْ كيفي نيولت 1

 هبه قر كيرا نيا
 ع نو لع ينبع وصوم مسأ : يتاللا . ةفطامع : واولا : يتاللاو ©

 اا اا .ًادتبم عفر

 تابئاغلا ريهضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعن: ةشحافلا نيتأي ©
 هب لوعفم : ةشحافلا. . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةوسنلا نون : نوتلا

 00 ' .ةحتفلاب بوصنم

 لصتم : ٍفاكلا . يتاللا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : مكئاسن .نم ©

 ؛, :لوصوملا ةلص ؛نيتأي» ةلمجو .عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 باونج يف ةعقاو نوكت نأ زوجيو ةدئاز : ءافلا : ْنهيلع . اودهشتساف ©
 : اودههشنتسا . طرشلا مسا «نم» ةلزنمب «يتاللا» لوصوملا مسا نأل طرشلا

 :واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل.نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 ااتلمج' نأ «اودهشتساف» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريممض

 ,قلعتم رورجيو راج : نهيلع . أدتبملا رب عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف
 . لعب رج .لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتملا تابئاغلا ريمض «نهاو اودهشتساب

 قلتم روزبجو راج : مكنم ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكنم ةعبرأ ©

 ا .عمجلا ةمالع لا يي نم ةوذع ةنسب

 لعف : اودهش مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانكسا : : اودهش نإف ©

 :دارلا ٠ طرشلا لعف مزج لحم يف ةعامجلا ب ةئاصتال ملا لع يتيم ىف
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض.

 برت نكس .طرشلا باوحل ةطبار : ءافل ١٠١ تويبلا ف نهوكسمأف ©

 :بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض : نه . «اودهشتسا» بارعا

 :باؤج : ةلمجلاو . اوكسمأب قلعتم رورجمو راج : تويبلا يف . هب لوعفم

 -_ 1ةمكال



 .تويبلا يف نهوسبحاف ىنعمب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم نأب بوصنم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تايتاغلا ريمض «نه» و رذعتلل

 نأ زوجيو .توملا نهتيمي ىتح ىنعملاو .ةمضلاب عوفرم لعاق :توملا .مدقم

 امو ةرمضملا نأ» و. بوصأ لوألا ريدقتلاو توملا ةكئالم نهافوتي ىتح داري

 . اوكسمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت

 قوتي ىلع ةفوطعم : هللا لعجب . رييختلا ديفت ةفطاع : وأ : هللا لعجب وأ ©

 .اهبارعا برعتو توملا
 هب لوعفم : ًاليبس .لاحب وأ لعجيب قلعتم رورجبو راج : ًالييس نهل ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا ناذللا .ةفطاع : واولا : مكنم اهئايتأي ناذللاو ©

 لعف : اهنايتأي . ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 نينثالا فلأ فلألاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض « اه » و لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 .لوصوملا مسألا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكنم .هب

 مسالا نأل طرشلا باوجل ةطبار نوكت نأ زرجيو ةدئاز : ءافلا : امهوذاف ©

 ىلع ينبم رمأ لعف : امهوذآ . طرشلا مسا 'نم» ةلزنمب «ناذللا» لوصوملا 3

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذح

 دامع فرح ميملا .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا .لعاف عفر

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «امهوذآ» ةلمحو ةينثتلا ةمالع فئألاو
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 /: ابات .مناج طرش فرح : نإ .ةيفانثتسا : ءافلا : احلصأو ايات نإف ©
 :نينثالا فلأ فلألاو طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا يلع ينبم يضام لعف
 ! «اياتال ىلع. فطعلا واوب ةفوطعم : احلصأو لعاف عفر لحت. يف لصتم ريمض

 : .اهلثم برعتو

 ينبم رمأ لعف :اوضرعأ .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : امهثع اوضرعأف ©

 ؛ يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 'نرتقم مزاج طرش باوج «اوضرعأ» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 1 .اوضرعأب قلعتم رورجمو راج : امهنع ..مزج لحم يفو ءافلاب

 'اهمننا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا ْنِإ ©

 ا | . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف : ناك : اًميحر ًاباوت ناك ©

 .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاباوت .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 .ابوصنم ناكل اناث اخ نوكي نأ زجيو ةباَرتا فوصوملل ةفص : يحد
 ْ ش .ّنا ربخ عفر لحم يف ؛يحر بارت ناك» ةلمجو ةحنتفلاب

 اويل اة وبؤ موون هجوم ند لع 0000

 ' .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةبرتلا .ةفوفكمو ةفاك :انإ : هللا ىلع ةيوتلا امنإ ©

 0007 ةبوتلاب قلعتم رورجيو راج : هللا ىلع

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح : ماللا : نولمعي نيذلل ©

 : ريخخ عفر لحم يف رورجملاو راجلا نم ةلممجلا هبشو ماللاب رج لحم يف حتفلا

 : يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم ,لعف :: نولمعي .أدتبملا
 .اذل لحم ال لوصوملا ةلص ؛نولمعي» ةلمجو .لعاف عفر لحم
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 راج : ةلاهجب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءوسلا : ةلاهحب عوسلا ©

 .نيلهاج ريدقتب لاح بصن لحم يف :رورجمو ْ

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ةلمجلاو ةفطاع : بيرق نم نوبوتب مث ©

 نمو نوبوتيب قلعتم رورجمو راج : بيرق نم .اهلثم برعتو «نؤلمعيا

 .بيرق نامز ضعب نوبوتي يأ ضيعبتلل

 عفر لحم يف رسكلا ىلع يئبم ةراشا مسا : ءالوأ .ةيليلعت : ءافلا : كتلوأف ©

 .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا ًادتبم

 عراضم لعف : بوتي .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : مهيلع هللا بوتي ©

 : مهيلع .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و بوتيب قلعتم رورجتو راج

 .اهل لحم ال ..ةيفانئتسا : اهدعب امو ةلمجلاو .ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©

 عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك |

 ًاتعن ؛(يكح::نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب نابوصنم ناكل ناربخ : اًميكح اًميلع ©

 عاين قالو * 11 م دس سر 11 52 ١
 5 2 اَمِكَْرَع رمل دندن < 42+ دو ترم[ ا ا ل ف 57

 للع ينبع صقان ضام لعف : تسيل . ةفطاع : واولا : ةيوتلا تسيلو ©

 : ةبوتلا . نيتكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا 3

1٠١ ١ 3 

5 

 مم ل وسر يم

 .ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح : ماللا : نيذلل ©

 . سيل رببخ بصن لحم يف رورجملاو راجلاو ماللاب
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 اريِمُض واولاو .نوتلا توبشب عوفرم عزاضم لعف:: تائيسلا نولمعي ©
 نم الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تائيسلا " .لعاف عقب لع ف 0

 لع نب نام فرظ : اذإ ذا لبق هدير ةيئادتبا : ىتح : اذإ ىتح ©

 .ةمزاج ريغ طرش ةادا نوكسلا

 هدحأ .حتفلا ىع ينبم ضام لعف : رضح : توملا مهدحأ نضح ©

 توملا .هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و مدقم هب لوعفم

 1 .ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو ةهضلاب عرفرم لعاف

 .ره : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 1 .امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق# ةلمجو
 !: نإ : نإ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بضن لح يف ةلمحلا : نآلا تبت يّنِإ ©

 ىلع يتنبم لصتم ريمض ملكتملا ءايو .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 :نوكشلا ىلع ينبم ضام لعف :.تبت نإ مسا بصن لحم يف نوكسلا

 لعاق عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم .ريمض ءاتلاو ملكتملا ريمضب هلاصتال
 قلعتم حتفلا ىلع ينبم مسا : نآلا ؛ْنِإ» ربخ عفر لحب يف «نآلا تبت» ةلمجو
 0 .ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف تبتب

 نيذلا» ةلمج ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : نوتومي نيذلا الو ©
 0 . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز «ال» و اهلثم برعتو «نولمعي

 ,لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :مه .ةيلاح : واولا : رافك مهو ©

 يف «رافك :مه» ةيمسإلا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : رافك .أذتبم عفر

 ؛ماللا أدتبم: عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبص ةراشا مسا : ءالوأ : اندتعا كئلوآ ©

 ىلع ينبم ضام لعف. .انددعأ يأ : اندتعا باطخ فرح : فاكلاو دعبلل

 1 «لغاف عقر لحم يف لصتم ريمسغ هانا و نيملكتلا ريمسقب هلاصتال نوكسلا

 : .ًأدتيما ريخ عفر. لع يف «اهدعب امو اندتنعا» ةلمحو
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 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا : اًميلأ ًاباذع مهل ©

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباذع .اندتعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب
 .هلثم ةبوصنم «ًاياذع» فوصوملل  تعن  ةفص : (يلأ

 أود فولضصالو اهو كسنيلا ونت نأ مل لحال اونما هنن 14 4 همز رو هو كو 2 2 و 1

 فو 0-3 وراَو ديم بأم فول ةَءفي
 © ينك ارض دف َساَرعَعَي ا اس

 يف ملا لع ينبم ىدانم مسا يأ .«ادنةادأ : ايذ اونمآ نيذلا اهيأ اي ©

 هلاصتال مضلا ىع ينبم يضام لعف : 7 .اهل نايب فطع وأ «ّيأ» نم

 ةلمحو ةقراف فلألاو لعاف عفر لع ف لصتم ريض : واولا .ةعامجلا واوب

 .لوصوملا ةلص !اونمآ»

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لحي . اه لمع ال ةيفان : ال : مكل لحبال ©

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لحيب قلعتم رورجمو راج :مكل

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوثرت . بصنو ةيردصم فرح : نأ: اوثرت نأ ©

 يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو

 عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لح

 .اهل لحم ال « نا » ةلص ؛ اوثرت » ةلمجو لحبب لعاف

 بوصنم لاح : ًاهرك .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاسنلا : ًاهرك ءاسنلا ©

 .هل لوعفم وأ ةحتفلاب

 ريمض : نهو «اوثرت نأ) ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نهولضعت الو ©

 ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  تابئاغلا ريمض  لصتم

 . يفنلا ديكأتل ةدئاز «ال١ و جاوزلا نم نهوعنمت نأ مكل لحيالو
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 ؛عراضم لعف .: اوبهذت .ليلعتلل رج فرح : ماللا : امن ضعيب .اويهذتل ©

 لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو ماللا دعب ةربضم نأب بوصنم
 "امو «نأ) و .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا

 ٍضعبب لحي قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .اوبهذتب قلعتم رورجمو راج
 . ةفاضالاب

 ايل .نينطاخملا ريمضي هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : ٌنهومتيتآ ©

 «نهأو ميملا عابشال :واولا .لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 :لحم ل لوصوملا ةلص : ةلمجلاو .هب لوعفم بصن لحم يف تابئاغلا ريمبض
 ش .روكذلا عمج ةمالع : ةلمجلا يف ميملاو اهل

 '؟ نيتأي :ْبُصنو يردصم فرح : نأ .ءانعسا ةادأ : الإ : نيتأب نأ الإ ©
 :نأب بصن لحم يف تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع شم عراضم لعف

 !«نأهو: لعاف غفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمضأ ةوسنلا نون نونلاو
 :نوكي نأ زوجي وأ عطقنملا ءانثتسالا ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 ,عيمج يف نهولضعت الو :ليق هنأك هلجأل لوعفملا وأ ردقملا فرظلا نم ءانثتسإ
 .ةشحافب نيتأي نإل وأ ةشحافب نيتأي نأ تقو الا تاقوألا

 ةشحاقل  تعن  ةفص :ةنيبم .نيتأيب قلعتم رورجمو راج : ةئيبم ةشحافب ©

 1 1 .اهلثم ةرورج

 اينبم زمأ لعف : اورشاع .ةيفانتسا : واولا : فورعملاب ٌنهورشاعو ©
 يف لضتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذح ىع

 لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم تابئافلا ريم : :نهو .لعاف عفر لحم '
 : .اورشاعب قلعتم رورجمو راج : فورعملاب .هب

 :نهومتهرك .مزاج طرش فرح :ّْنِإ .ةيفانغتسا :ءافلا أ نه ومتهرك ْنِإف ©

 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف «هرك» لعفلاو «نهومتيتآ» بارعإ برعت
 لعق :: ىسع طرشلا باوجل ةطبار : ءاغلا : ًائيش اوهركت نأ ىسعف ©
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 بصنو ةيردصم فرح : نأ . قافشإلا ىنعمب مات «داكا تاوخأ نم دماج

 نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اوهركت

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 مزاج طرش باوج اهدعب امو «ىسع» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش
 لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو نأ و مزج لحم يف ءافلاب نرتقم
 مكهركنو ىنعمب

 ىلع فوطعم عراضم لعف : لعجي . ةفطاع : واولا : هيف هللا لعجبو ©:

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم «هركت»

 لوعفمب ًاقلعتم نوكي وأ لعجيب قلعتم رورجيو راج : هيف . ةمضلاب ميظعتلل
 . يناثلا «لعجي)

 ًاريخل - تعن - ةفص : ًاريثك ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريخ : : ًاريثك ًاريخ ©

 .ةحتفلاب ةبوصنم ش

 سود ( وكس دم حك يعود هوثمسع دع 002
 ةئماودحأ اراطنق 2 داو جْوَذ َناكْوْرْلاَتساتهَراَنِإَو ١

 042 هدم

 3 اًميجاَعَِو 2

 ضام لعف : متدرأ .مناج طرش فرح :'نإ .ةفطاع : واولا : متدرأ نإو ©

 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع يتبم

 .روكذلا

 هيلا فاضم :جوز .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لادبتسا : جوز لادبتسا .٠

 . ةرسكلاب رور

 ىنعمب ةيفرظلا ىلع ةحشفلاب بوصنم عضوم مسا : ناكم : جوز ناكم .٠

 هب الوعفم ؛«ناكم» برعت نا زوجيو .رورجم هيلا فاضم : جوذ ٠ (لدب»

 . جوز ناكم ًأجوز لادبتسإ يأ «لادبتسا» ردصملاب

 تل



 همتدرأ» ىلع فطعلا واوب:ةفوطعم : :متيتاو: ًاراطنق نهادحإ متيتآو ٠

 ,فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لوأ هب .لوعفم : نهادحإ .اهلثم برعتو

 ..ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىع ينبم تابئاغلا يمص «َنها و .رذعتلل

 ٠ .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاراطنق

 ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءانفل لا : ًاكيش .هنم'اوزخأت الف ©

 ؛هلأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوذخأت .ةمزاج

 ' .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةئسمخلا لاعفألا نم

 ,ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : ًائيش . اوذمخأت.الب قلعتم رورجمو راج : هنم
 : مزج .لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اوذجأت ال» ةلمحو

 :لعف : 'هنوذخأت .ماهفتسالا ظفل يف خيبوت : فلألا“ ًاناتهب هتوذخاأتأ ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم

 'بضن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف غفر لحم يف لصتم

 ,هبارعإ زوجيو نيمثآو نيتهاب ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاناتهب .هب لوعفم
 .هلجأل ًالوعفم

 !ةفض ةينبم هلثم برعيو ؛ ًاناتبب ١ ىلع فطعلا واؤب فوطعم : ًانييم امثإو ©

 .ةحتفلاب ةبوصنم اإل

 ١" ِنْدَحَأَو ٍضحِب لام ُكْضْج أدق مودك 055 01

 © 'حتفلا ىلع ينبف ماهفتسا مسا : فيك .ةيلاح : واولا ::هنوذخأت فيكو

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هنوذخأت .لاح بصن لحم يف ٠ ا: واولا

 ل يف مضلا لع ينم لصتم يمض قو لعف عقب ل يف لص ريدسف
 : .. لاح بصن لحم يف ةلمحلاو هب لوعفم بصن

 العنف : مجاب ةيلاح : وزرلا: ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو ©

 .ردقملا: حتفلا :ىلع ينبم ضام لعف : ىضفأ .. قيقحت فرحإ : دق ..لاح بصن

 :ينبم لصتم .ريمض :فاكلاو .ةمضلاب عوفرم .لعاف :ضعب .رذعتلل فلالا ىلع
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 ٍ  لصو ىنعمب روكذلا عمج ةمالع «ميملا» و ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 ًاراصتخا هيلا فاضملا ريمضلا فذحو ىضفأب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلإ

 . مكضعب ىلا يأ

 «مكضعب ىضفأ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نذخأو : مكنم نذكأو ©

 .تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف «هذخأ» لعفلاو

 رورجمو راج :مكنم .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :نونلا

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو نذحخأب قلعتم

 ةيوصنم - تعن - ةفص :ًاظيلغ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاظيلغ ًاقاثيم ©

 . ةحتفلاب هلثم

 ' ! ءاَسياقهْلاَباَكاماونكتالو ١ اقف كِرَتإتآَسدئاميإ تنتقل نايا مس
- 

 4 كيب سو

 لعف : اوحكنت .ةمزاج ةيهان : ال ةفطاع : واولا : حكن ام اوحكتت الو ©:

 يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا : ام ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : حكن .هب لوعفم بصن

 لصتم ريمض : فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابآ : ءاسنلا نم مكؤابآ ©
 ءاسنلا نم روكذلا عمج ةمالع ميملا .هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ا

 فوذحم دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص « مكؤابا حكن » ةلمجو رورجمو راج
 . ةينايب «نم» نأل «أام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم «ءاسنلا نم»و

 ىلع ينبم الإب ىنثتسم مسا : ام . ءانثتسا ةادأ : آلإ : فلس دق ام لإ ©

 لعف : فلس .قيقحت فرح :دق .عطقنم ءانثتسا وهو بصن لحم يف نوكسلا

 .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام

 -؟6الا



 : لصتم ريمض : ءاهلاو .لعفلاب هبشم ذيكوتو بصن فرح : َّنإ : ناك هنإ ©

 ىلغ ينبم صقان ضام لعف : ناك .:4نإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 «اهالت امو ناك» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا

 00 ١ . «نأ١ ربخ عفر لحم يف

 فوطمم : ًاتقمو .ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ : ةشحاف : ًاتقمو ةشكخاف ©

 ؛هلعافو عتفلا لع ينيم نام لمف : عانس . ةيفانئتتسا :واولا : اليبس ءاسو ©

 زيت ٌالينس .نولمعي ام ليبس ءاس يأ .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 1 . ةحتفلاب بوصنم

 "0 ىو 2 2 ا يا و تي 0

 07 هلأ 2200 ش 3 أ تنل
 طفت تا 2 2 12

 ا اي

 5 الفنهبتاحمأو هوكي روب كتيرا
 2م رد رقص 1 ص 7 19

 نيل ياعم بكن نراهم , 200
 - 0727 39 هر 5

 0 امجتاروكع ناك هلأ نإ تكس تلَسدقامالإ

 ىلع !ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تمرح : مكتاهمأ مكيلع تمرح ©

 : لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا ةمضلاب :عوفرم لعاف بئان

 1 .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هيلا فاضم رج

 تانبو.خألا تائبو مكتالاخو مكتامعو مكتاوخأو مكتانبو ©
 ؛مكتاهمأ» ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءايسا : مكتاهمأو تخألا

 دامها



 اً”هرج ةمالعو ةفاضالاب نارورجم نامسا : تمخألا . .خألا .اهيارعإ برعتو
 .ةرسكلا

 نوكسلا ىلع ينبص «يتلا» عمج لوصوم مسا : يتاللا : مكتعضرأ يتاللا ©

 ىلع ينبم ضام لعف : مكتعضرأ . مكتاهمأل - تعن  ةفص عفر لح يف

 ينبم لصتم ريمض : ةوسنلا نون : نونلا تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 ,لوصوملا.ةلص «مكتعضرأ» ةلمجو رركذلا عمج ةمالع :ميملاو هب لوعفم بصن

 .اهل لحم ال

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مكتاوحأو : ةعاضرلا نم مكتاوخأو ©

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةعاضرلا .نم اهبارعإ برعتو «مكتاهمأ»
 . تاوحخألا نم

 ةميركلا ةيآلا ةيادب يف «تاهمأ» ىلع ةفرطعم :تاهمأو : مكئاسن تاهمأو ©

 , لصتم ريمض :فاكلا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مكئاسن .اهبارعا برعتو

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . .نيب متلخد ياللا مكئاسن تانب يأ : مكروجح يف يتاللا مكيئابرو ©

 لعفب قلعتم .رورجيو راج .: مكروجح يف « يتاللا مكتاهمأ ١ بارعإ برعت

 لحم ال لوصوملا ةلص «نودجوي» ةلمجو .مكنكامأ يف ندجوي هريدقت فوذحم
 رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض : فاكلا .بارعالا نم اهل

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم ©
 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا « يتاللا ١ لوصوملا مسالا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتاللا . روكذلا عمج ةمالع
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلخد مكئاسنل - تعن - ةفص
 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاشلا . نيبطاخملا زيمضب

 فرح ءابلا : نهم . لوصوملا ةلص «متلخد) ةلمحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو
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 رورجملاو راخلاو ءابلاب رج لحم يف حتفلا ىلعينبم ىلعينبم تابئاغلا ٍريمض «نه» و رج
 ْ .ءابلاب لعفلا يذَو متلخدب . قلعتم قلعتم

 أ يفن ةادأ : 1 .مزاج طرش فرح : نإ. .ةيفانئتسا : ءافلا : اوئوكت مل ّنِإف ©
 .نوئلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اونوكت .بلقو مزجو
 , فلألاو صقان لعفلا نأل ؛ناك» مسا عفر لع يف لصتم ريمض : واولا
 : . طرشلا لعف اهنأل مزج لحم يف «اونوكت مل» ةلمجو ةقراف

 . «نوكت» ريخ بصن لحم يف : ةلمجلاو .اهيارعا قبس : نهب متلخد ©
 ' سنجلل ةيفان ةادأ : ال طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا :. مكيلع حانج الق ©

 : مكيلع . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا حانج «نا» لمع لمعت

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ًابوجو فوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجمو راج
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مكيلع حاتج ال» ةلمجو

  برغت :مكئانبأ تاجوز يا : مكيالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ©

 , رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .!مكئاسن تاهمأ) بارعا

 ىنعمب «مكروجح يف» بارعا برعت : مكبالصأ نم . مكئانبأل - تعن  ةفص
 | . مكروهظ نم

 ' : اوعمجت .' بصنو يردصم فرح : نأ .ةفطاع : زاولا : اوعمجت نأو ©
 لصتم ريمضض : واولا '.نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف

 : عفر. لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 .عمجلا مكيلع مرحو ينأ .تامرحملا ىلع فوطعم

 .ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم اوعمجتب قلعتم ناكم فرظ : نيتخألا نيب ©
 ضولع نؤنلاو . ىنثم هنأل ءايلا : هّرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : نيتخألا

 0 1 .درفملا يف نيونتلا نع

 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .ءانثتسا ةاذأ : فلس دق ام الإ ©
 ضانم لعف : فلس . قيقحت فرح : دق . ًاعطقنم ءانثتسالاب ىتثتسم بصن

 .ؤه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ةلعافو حتفلا ىلع ينبم
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 «نِإ» مسا :ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللا نإ © 1

 . ةحتفلاب بوصنم

 : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : اًميحر ًاروفغ ناك ©
 حتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : اروفغ .وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاروفغل  تعن  ةفص : يحر .نونملا
 دق ىنعمب اهل لحم ال لوصوملا ةلص «فلس دق» ةلمجو . ناكل ًايناث ًاربخ

 .ديكأتلل ةدئاز انه «ناك» ْنأل .ميحر روفغ هللا : ىنعملا' .ىضم

 م 7 داع أ كاف الونسو 1
 2 012100 د 17 4 11 08 و و4

 تا سوو افق قوس كتمت نفسك رشات زب

 هه 20 رح 2 5 ا و ء -_

 © يابن هنن صراع سو ْتيَسَراَوركع بل

 اهلثم ةعوفرم «تاهمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاسئلا نم تانصحملاو ©

 اهحتفبو داصلا رسكب لعاف مسا ةملكلاو تاجوزتملا مكيلع مرحي يأ ةملاب ّْ

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ءاسنلا نم .سايق ريغ ىلع
 . تانصحملا

 ينبم الاب ىنثتسم مسا : ام : ءاثتسا ةادأ : الإ : مكناميأ تكلم ام الإ ©
 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : تكلم .بصن لح يف نوكسلا ىلع

 ينبم لصتم ريمض :فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : مكنايا .ةنكاسلا ثينأتلا

 تكلم» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . لوصوملا ةفص «مكتاهإ

 «اومْزلا» ىنعمب ب !مكيلعا لعفلا مسال هب لوعفم : باتك : مكيلع هلا باتك ٠

 هلا باتك مكيلعأ : ءانعمو هلوممم نع لعفلا مسا ريخأت يئاسكلا زاجأ ثيح !

 , هللا باتك اومزلا يأ
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 1 مكيلعو ..لماعلا فوذحم ردصم : هللا باتك نأ مهدنعو نويرصبلا هفلاخو

 , مكيلع اباتك كلذ هللا بتك :هريدقتو ردقملا لماعلاب وأ هب قلعتم رورجمو راج
 ' .مكتاوخاو مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح ىلاعت هلوق ردقملا كلذ ىلع لدو

 . ةلالجلا ظفل هللا ةحتفلاب بوصنم « قلطم لوعفم 0 دكؤم ردصم : باتكف

 , رورو راج مكيلع ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ىلع فطعلا واوب فوطعم : ّلحأو : مكلذ ءارو ام مكل ٌلحاآو»

 ام .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لحأب قلعتم رورجمو راج : مكل .«تمرحا
 ' فرظ : ءارو .لعانف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 : نوكسلا لع ينبم ةراشا مسا : اذ مكلذ فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ناكم

 هبشو عمجلل ميمو باطخلل : فاكلاو دعبلل : ماللا ةفاضالاب رج لحم يف

 ؛ ام يأ ةردقم لوصوم ةلصب قلعتم كلذ ىوس قنعمي «كلذ ءارو» ةلمجلا

 ..مكلذ ءارو رقتسم وه ام وأ رقتسا

 | بوضنم عراضم لعف : اوغتبت .بصنو يردصفم فرج : نأ: اوغتبيت نأ ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب

 يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . مكؤاغتبا نوكي نا ةدارا : ريدقتب هلجألا لوعفم بصن لحم

 لصتم ريمض : فاكلا .اوغتبتي قلعتم رورجمو رانج : نينصحم مكلاومأب ©

 : «اوغتبثا لعفلل هب لوعفم : نينصحم . عمجلا ةمالع ميملا ةفاضالاب رج لحم يف

 ركذم عمج هلأل ءايلاب ًابوصنم ًالاح برعت نأ نكميو ءاسنلا :هريدقت زوجي
 ْش .درفملا يف نيونتلا- نع ضوع نونلاو ملاس

 بوصتنم هنم لدب وأ نينصحمل  تعن ةفص : ريغ: نيحفاسم ريغ ٠

 ' هنأل 'ءايلا هرج ةمالعو رورحم هيلا فاضم : نيحفاسم .فاضم وهو ةحتفلاب

 00 .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 : ينبم لوصرم مسا : ام .ةيفانتسا : ءافلا : نهنم هب متعتمتسا امف ©
 : متعتمتسا .ادتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا ءاسنلا ىنعم يف نوكسلا ىلع
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 لصتم ريمض ءاتلاو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 لعف «عتمتسا» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم

 راج : نهنم . عتمتساب قلعتم رورجمو راج هب طرشلا لغف مزج لحم يف

 نمب رج لحم يف ثانالا بئاغلا ريمض «نهاو «اما نم ةفوذحم لاحبب رورجمو

 ريخ عفر لح يف : هباوجو طرشلا نم ةلمجلاو ضيعبتلا وأ نايبلا ديفت يتلا
 . الامال :

 مزاج طرش باوج ةلمجلا :نهوتآ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : نهوتآف ©
 نآل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوتآ . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 «نهاو .لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 .لوا هب لوعفم بصن لحم يف ثانالا ريمض

 ريمض «نما و ةحتفلاب بوصنم ّناث هب لوعفم : روجأ : ةضيرف نهروجأ ©
 روجألا نم لاح : ةضيرف . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا

 كلذ ضرف يأ ةحتفلاب بوصنم «قلطم لوعفم» ردصم وأ ةضورفم ىنعمب
 . ةضيرف

 .2نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان :ال .ةيفانئتسا :واولا : مكيلع حانج الو«

 رورجمو راج : مكيلع . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «الا مسا : حانج

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ايوجو فوذحملا «ال» ريخب قلعتم

 ينبم لوصوم مسا : ام .حانجب قلعتم رورجيو راج : هي متيضارت اميف ©
 : متيضارت .لوصوملا ةلص : ةلمجلاو .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ريمض : ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع يتبم ضام لعف

 قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . متيضارتب

 هيلا فاضم ةضيرفلا متيضارتب قلعتم رورحجمو راج : ةضيرفلا دعب نم ©
  ةرسكلاب رورج

 «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نإ ©

 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
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 ضام لعف : اك : «نإ) ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : اًميكح اًميلع ناك ©

 : يلع وه هريدقت وج هيف م ريم اهعساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 هبازغإ زوجيو (يلعل - تعن  ةفص : (عيكح . ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ

 . ةحتفلاب ًابوصنم' ناكل ًايناث ًاربخ

 لا 0 م 1
 كييخأ دو نادم جمر فم ل تاع فول 7 قفا هو 2-7
 كلك باف ا امَدْس 77 1 2
 8 يعمل ١ 7 يت ل

 . ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانئتسا : واولا : عطتسي مل نمو ©

 | لعف : عطتسي ٠ بلقو مزجو يفن ةادأ : مل . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 :هلعافو . 3 افيفخت ءايلا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 يف.«طرشلا باوج عم عطتسي ملا ةلمجحو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 , ؟نما أدتبملا ريخ عقر لحم

 ' عمج ةمالع ميملاو «نم» نم ةفوذح لاحبب قلعتم رورو راج : ًالوط مكنم ©

 غلبي: ّىنغ مكتم كلمي مل نم ىنعملا نأل بوصنم هب لوعقم : الوط .روكذلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو الضفو ةدايز وأ تانصحملا حاكن هب

 نأب بوصنم عراضم لعف : حكني .بصنو يردصم فرح : نأ : حكني نأ ©

 : امو. نأ و .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ' ةلمجو هريسفت مدقت ردقم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت
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 ًازييمت وأ ًالاح «ًالوط» نوكت نأ زوجيو . امل لحم ال «نأ ةلص ؛حكني»
 .هب الوعفم «حكتي نأ” لوؤملا ردصملاو

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : رئارحلا يأ : تائمؤملا تانصحملا © :

 ةبوصنم تانصحملل  تعن  ةفص : تانمؤملا .ماس ثنؤم عمج هنأل ةححتفلا

 . ةرسكلاب اهلثم

 .رج فرح : نم .طرشلا باول ةطبار : ءافلا : مكئامبأ تكلم ام نمف ©

 ضام لعف : تكلم .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: ام

 عوفرم لعاف : مكناريأ ءامل لحم ال ةنكاسلا ثيزنأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا ةمضلاب

 هلف : ىنعمب «اهالت امو نمف» ةلمجو . لوصوملا ةلص !مكناهيأ تكلم» ةلمجو

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : تانمؤملا ءامإلا نم جوزتي نأ

 مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : تانمؤملا مكتايتف نم ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا «ام» لوصوملا

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم .تايتفل 'تعن  ةفص : تانمؤملا .روكذلا

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانتسا : وارلا : مكئامياب ملعأ للاو ©

 مكناهيأب ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ :ملعأ .ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .ملعأب قلعتم رورجيو راج
 .رركذلا عمج ةمالع

 ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب : ضعب نم مكضعب ©

 نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 مكضعب نوكت نا زوجيو عفر لح يف أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج :ضعب

 .ضعب نم مكضعب جورتيلف يأ لوؤم لعفل ًالعاف
 ىلع ينبم رمأ لعف : اوحكنا .ةيليلعت : ءافلا : نهلهأ نذإب نهؤحكناف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح
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 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمبض « نه ١ و لعاف
 ' ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لهأ . اوحكناب قلعتم زورجمو راج : نذإب

 ..ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نهاو

 «نهوحتكنا» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : نهوتآو : نهروجأ نّهوتاو ©

 : تابئاغلا يمض «نه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : روجأ . اهلثم برعتو

 لابح : تانصحم . اوتآب قلعتم رورجمو راج : تاثصحم فورعملاب ©

 . ماسلا ثنؤملا :عمج هنأل ةرسكلاب بوصنم

 ةيوصنم انهنم لدب وأ تانصحمل - تعن ةفص ::ريغ: تاحفاسم ريغ ©

 | .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاحفاس .ةحتفلاب

 ريغ" لع فطعلا واوب ةفوطعم : نادخآ ادختم الو : نادخآ تاذختم الو © .
 برعت :تاذختمو . يفنلا ديكأتل ةدئاز «إل» و .اهبارعا ترعتو «تاحفاسم

 ْ . «تانصحممل بارعإ

 هن نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانتسا : ءافلا : نصخأ اذاف ©

 ةفاضالاب رج لع يف «نصحأل ةلمجو .لعاف

 نبق ماج طرح فرح! ةيفانئكتسا : ءافلا .ةشحافب ٠ نيتآ نِإف »

 ' راج :ةشجافب .لعاف عقب لح يف محفلا لع يلبس ةرسملا نون نونلاو طرشلا

 طرش باوج هباوجو :طرشلا لعف نم اهالت امو «نإ# و .نيتآب قلعتم رورجمو
 كءذإ- باوج يأ:اه لح ال مزاج ريغ

 قلعتم روزجيو راج : نهيلع . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : فص نهيلعف ©

 ! امو فصن نهيلعف» ةلمجو ةمضلاب عوفرم :رخؤم أدتبم : :افصن .مدقم ريخبأ

 1 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم. مزاجب طرش باوج ؛اهالت
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 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : باذعلا نم تانصحملا ىلع ام ©

 لوصوم ةلصب قلعتم رورجمو راج : تانصخملا ىلع . ةفاضالاب رج لحم يف
 . «فصن١ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : باذعلا نم .ةفوذحم

 .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : يشخ نمل كلذ ©
 مسا : نم رج فرح : ماللا : نمل .باطخلل .فاكلاو دعبلل : ماللا

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يشخ .عفر لحم يف أدنتبلل
 .وه هريدقتو ًازاوج هيف

 رورجبو راج :محنم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ررضلا يأ : مكنم تنعلا ©

 يشحخ)» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملو «نم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تنعلا

 بصنو يردصم فرح : نأ .ةيفانئتسا : واولا : مكل ريخ اوريصت. نأو ©

 نم هلأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اوربصت
 «نأ) و ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةسمنخخلا لاعفألا

 ةلص «اوربصت» ةلمجو مكربصو :ريدقتلا .ًأدتبم عفر لحم يف ليوأتب اهالت امو

 رورجمو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم أدشبلا ربخ : ريخ . اهل لحم ال «نأ»
 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخب قلعتم :

 عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعسا : واولا : ميحر روفغ لاو © :

 تعن ةفص : ميحر .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : روفغ . ةمضلاب ميظعتلل

 .أدتبملل ًايناث ًابمخ نوكي نأ زوجيو روفخل

 كس 7 - مو 4 سس ل هر سس 76

 27 14 نه دانك 2 7 5”

 ل ل. ةمفناب يفرم عراق لعد : دير: مكل يبل لا 0

 ل 6الا



 / تاليزف مكل نيبي نأ هلصأ : نّيبيل .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا
 راج : مكل ٠ ديري" لوعفم بصن لحم يف ردصم نييي ةدارإل ةدكؤم ماللا

 . ًااضتخا «نييي» لوعفم فذحو روكإلا عمج ةمالع مب يب قلتم دورجي
 . مارحلاو لالخلا يأ

 هنيه لع فطملا ورب ةفوطعم : مكدشرب يأ : نيذلا نئس مكيدهيو «

 : لوعفم بصن لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا اهلثم بزعتو

 ' :نيذلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نئس . روكذلا عمج ةمالع : : ميملا هب

 ش .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 نيذلا ؛ اهربدقت ةفوذع لوصرم ةلبعب قلعتم رورو راج ؛ مكليق نم ©
 .مكلبق اوشاع وأ اودجو

 .اهبارعا برعتو «مكل نيبي» ىلع فطعلا واوب ةفرطغم : مكيلع بوتبو ©
 | عرفرم أدتبنم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانكسا : واولا ::ميكح .ميلع هللاو ©

 هلثم ناعوفرم أدتبملل ناربخ : ميكح ميلع : ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل

 0000 .ميلعل «ًاتعنا ةفص (ميكح» بْرعت نأ زوجيو ةمضلاب

 22 7 20 ور وس هو 1
 ه نكت ]يقي ًايبويَشلا ب ا 12 بوس دير هدأ و8

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أ دتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةفطانع :واولا : ديرب هللاو ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمضلاب عراضم لعف : كيري

 .ربخ عفر لع يف !ديري» ةلمحو

 بوصنم عراضم لعف : بوتي .بصنو ةيردصم فرح : مكيلع بوتي نأ ©

 ٠ | روكذلا عمج ةمالع ميملاو .بوتيب قلعتم رورجمو رابج : مكيلع «ديري» لعفلل

 ْ .اهل لح ال هنأ" ةلص «مكيلع بوتي» ةلمجو
 ذلا :ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديري .ةفطاع :واولا : نيذلا ديريو ©
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 .لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا 00

 واولاو نونلا توبثب عرفرم عياضم لعف : نوعبتي : تاوهشلا نوعبّتي ©
 . لوصوملا ةلص «تاوهشلا نوعبتي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ش

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاوهشلا

 .ملاسلا ثنؤملا

 نأب بوصنم عراضم لعف :اوليمت .بصنو يردصم فرح : نأ : اوليمت نأ©

 يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالبعو

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 .(ديري" لعفلل هب لوعفم

 ةفص : (يظع .نونملا حتفلاب بوصنم قلطم هب لوعفم : ًاليم : اًميظع اليم © .
 .ةحتفلاب هلثم بوصنم «اليم) ردصملل - تعن

 © يحرس قنوع َدَبعأ در 1
 لعاف : ةلالخجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري : هللا ديري ©

 .ةمضلاب عوفرم

 اضم لعف : ففخي .بصنو يردصم فرح نأ : مكذع ففخي نأ ©
 ال لحم ال «4نا» ةلص «ففخي» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 رورجيو راج : مكنع .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ففخي لعافو
 يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميمل ففخيب قلعتم

 ٍةيريل هب لوعفم بصن لخ

 ينبم ضام لعف : قلخ .ةيفانئتسا : واولا : افديعض ناسنإلا قلخو ©

 ًافيعض ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ناسنالا .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل 3
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 نرجو لليبلار ميركاتو تل ةالاوم نرمي ١ ؟
 ما ع رسووور كرات هر
 © تهكر ةكتاواقلاو رفضت

 لحن, يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي: اوئمآ نيذلا اهيأ اي ©
 ' نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةدئاز هيسئتلل «اه» و بصن

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف لوصوملا ةلص : اونمآ .اهل نايب فطع وأ «يأ»

 :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصنال
 00 . ةقراف

 : همّرج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف :اولكأت .ةمزاج ةيهان : ال : اولكأت ال ©

 : لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ؤاولا .نونلا فذح

 اا ١ 2 .ةقراف فلألاو

 ' فاكلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاومأ : لظابلاب مكنيب مكلاومأ ©
 فرظ :مكتيب .روكذلا عمج ةمالع ميملا ةفاضالاب رج لم يف لصتم ريمض

 ' فاكلاو فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم لاومألا نم ةفوذحم لاحب قلعتم ناكم

 راج : لطابلاب .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . «ًالطاب» ىنعمب بصن لحم يف لاحب قلعتم رورجمو

 , بصنو يردصم فرح : نأ .ءانثتسا ةادأ : الإ : ةزاجت نوكت ن الإ ©

 ' فوزحم اهمساو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان 'عراضم لعف نوكت
 ! «اهالت امو نأ» و ةحتفلاب ةبوصنم «نوكت» ربخ : ةراختو .ةراجتلا : هريدقت

 نوك اودصقا :هانعم عطقنم ءانثتسإ وهو :ىنثتسم بصن ل يف ردصم ليوأتب

 ! نم اهل لحم ال ةيردصملا «؛نأ» ةلص ةزاجت «ةراجتلا نوكت» ةلمجو ..ةراجتلا

 00 1 . بارعالا

 . ةراجتل ةقوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ضارت نع: مكنم ضارت نع ©
 : مكتم .ةركن صوقنم هنأل مسالا ءاي تفذحو «ءاضر نع ةرداص ةراجت» يأ

 1 .ضارتي قلعتم رورجبو راج

 اال



 «مكلاومأ اولكأت ال١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مكسفنأ اولتقت الو ©
 .اهبارعإ برعتو ٠

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هللا نإ ©
 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا»
 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم اهيمض : اهمساو

 : ّ(يحر .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .يحرب قلعتم رورجو راج : اًميحر مكب ©
 .4نا» ربخ عفر لح يف «ائيحر مكب ناك» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ 1

 © اييساعللَد َناَكَو نان ديِلص م و دو لو نادم لإ ٌلعي 2 ير اتم ل و 2 و

 0 : نم .ةيفانئتسا : واولا : كلذ لعفي نمو ©
 طرشلا لعف وهو نمب موزجم عراضم لعف :لعفي .أدتبم عفر لح ين نوكسلا 1

 .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعاقو هرخخا نوكس : همزج ةمالعو

 ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ :كلذ

 يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا ءيشلا كلذ
 . أدتبملا ربخ عفر لحم

 زواجت يأ ودعي ادع نم «قلطم لوعفم» ردصم : ًاناودع : اًملظو ًاناودع ©

 فطعلا واوب فوطعم : (لظو .ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم دحلا
 .هلثم برعيو ًاناودع ىلع

 لابقتسا فرح فوس طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ًاران هيلصن فوسف ©
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :هلخدن .يأ هيلصن ديعبلل  فيوست

 :ءاهلاو .نحن :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع
 ناث هب لوعفم :ًاران هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 نيسب قوبسم مزاج طرش باوج هاران هيلصن فوسف» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم
 . مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم

 بالاك



 .٠ حتفلا ىلع .ينبم صقان: ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا :' دارلا : كلذ ناكو ©
 اللا :(«ناك» مسأ عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسا : : كلذ

 يلم فرح : فاكلاو . دعبل

 ةناكا بخ : اسي ٠ ايبسيب قلعشم ميظعتتلل رورجتو راج : ًاريسي هللا ىلع ©

 .ةحيتفلاب بوصنم

 35 25 5 ييسر 1 نقيب هز دن اون وحلا

 :طرشلا لعف عراضم لعف : . تاج طرش فرح : نإ: اوتينجت نإ ©

 ريمض واولا .ةسمخلا لاعفالا نم 0 نونلا فذح همزنج' ةمالعو نأب موزجم

 0 : ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 أ مسا : ام. .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رئابك : هثع, نوهثت ام رئابك ©
 ١ ينبم عراضم لعف : .نوهنت .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىلع ينبم لوصوم
 0. لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملا

 ش .لوصوملا ةلص : ةلمجلاو نوهنتب قلعتم .رورجمو راج : هئنع
 موزجم هقازجو طرشلا باوج عراضم لعف : رفكت : مكتائيس مكنع رقكن ©

 وجو هيف زتسم ريمض : هلمقو . هرسآ نوكس بوح ةمالسي ًأضيأ ذب

 ١ .عمجلا ةمالع ميملاو رفكتب قلعتم رورجمو راج : مكتع ٠ نحن .: هريدقت
 يب قحلم هل ةعفلا نم الدب ةرسكلاب برصتم هب لوعفم : مكئاتيس
 ' ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو .ملاسلا ثنؤملا
 ! مزاج طرش باوج !مكتائيس مكنع رفكت» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع .ميملاو
 .اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 «رّثكت» لع فطعلا واوب ةفرطعم : لخدنو : اًميركأ الخدم مكلخدنو ©
 لوغفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .اهبازعا برعتو
 وهز «قلطملا لوعفملا» ردصملا ديفت : ًالخدم . روكذلا عمج ةمالع مييملاو هب
 . ةدوعوملا ةنجلا : : ميركلا . لخدملاب دارملاو ناكملا ديفتو ةحتفلاب بوصنم

 . ةحففلاب هلثم بوصنم ًالخدمل  تعن  ةفص : (يرك
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 7-00 نكن و نم أَو نسكب

 «© اميل
 عراضم لعف : اونمتت .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانئتسا : واولا : اوئمتت الو ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوتلا فذح همزج ةمالعو الب موزحب
 . ةقراف فلألاو لعاف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : هب هللا لضف ام ©

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لضف .هب لوعفم ْ

 «هللا لضف» ةلمجو : لضفب قلعتم رورجمو راج :هب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 .بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 : فاكلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب : ضعب ىلع مكضعي ©

 : ضعب ىلع .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . لضفب قلعتم رورجمو راج

 عفر لحم يف رورجبو راج : لاجرلل : اويستكا امم بيصن لاجرلل ©

 رورجمو راج : امث .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بيصن .مدقم ربخب قلعتم
 مسا ؛اما و رج فرح : نم .اهلصأو .بيصنل ةفوذحم ةفصب قلعتم

 :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف :اوبستكا .لوصوم

 ةلص «اويستكا» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو لوصوملا

 .اوبستكا ام ريدقتلا

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : نيستكا امم بيصن ءاسنللو «© '

 ينبم «نبستكا» ةلمج يف لعفلاو اهبارعا برعتو «اوبستكا امم بيصن لاجرلل»
 .لعافلا نونب هلاصتال نوكسلا ىع

 ا راس



  ىلعا ينبم رمأ لعف :اولأسا .ةيفانتتسا :واولا : هليضف نم هللا اولأساو ©
 ! لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضنم نأل نوئلا فذح
 ٠ نم :ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هللا .ةقراف فلألاو لعاف عفر
 ريمضض : ءاحلاو . فوذحملا يناثلا لوعفملل ةفصب قلعتم رؤرجمو راج : هلضف

 : .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب ديكوتو بصن فرح : ناك هللا ْنإ ©
 :اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لف . . ناك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 .وه ! هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض

 رورجم هيلا فاضم : ءيش ٠ (يلعب قلعتم رورجو راج : اًميلع ءيش لكب ©
 "يلع ءيش لكب ناك» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم «نانك) ريخخ : يلع . ةرسكلاب

 ١ ."نإ ربخ عفر لحم يف

 ْ رقاق اقيانإ ندعي . نورك نذل 147 ودع سم 94 2 ص ص ل ِِ 35 5
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 نيسيدمب 5

 : لكلا : ىنعمب رورجبو راج : لكل .ةفطاع : واولا : ىلاوم انلعج لكلو ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلعج .ناسنإ وأ دحاو
 : يلاوم ”لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و ميظعتلاو ميخفتلل ثدحتملا
 :كفوصوملل ةفص رج لحم يف «يلاوم» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ' يتبم لوصوم مسا : ام .انلعجب قلعتم رورجمو راج : نادلاولا كرت امم ©

 :ناذلاولا: .. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت .نمب رج :لحم يف نوكسلا ىلع

 : مسألا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع .نونلاو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم لعاف
 , بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو لوصوملا ةلض :ةلمجلاو .درفملا

 .هب لوعفم هنأل لحملا
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 «نادلاولا» ىلع فطعلا واوب فوطعم : نوبرقألاو : نيذلاو نويرقألاو ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولا .هعقر ةمالعو هلثم عوفرم 1

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةيفانئتتسا واولا .نيذلاو درفملا نيونت

 . طرشلا ىنعم نمضتم أدتبم عفر لحم يف

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تدقع .مكفالحأ تطبر يأ: مكئاميأ تدقع ©

 ريمض : فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف .: مكناييأ .ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاعلاو

 طرشلا لعف اتلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو |
 ينبم رمأ لعق : اوتآ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهييصن مهوتآف ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم لا ن نييئاغلا ريمض « مه ١ و لعاف عفر

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ٠» و ةحتفلاب بوصتم ِناث هب لوعفس : بيصن

 مزاج طرش باوج «مهبيصن مهوتآف» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 «نوبرقألاو نادلاولا» ىلع «نيذلا» فطع زوجيو .مزجج لحم يف ءافلاب نرتقم

 ةلمجو ةدئاز «مهوتاف» ةلمج يف ءافلا نوكت بارعالا نم ةلاحلا هذه يفو

 .بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «مكناريأ تدقع#

 ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : ًاديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ ©

 . ةقباسلا

 زيوت نوعا ضب اعف بأعقاب س4
 ّيهروُشن نو 5 ود لَقِفَحاَب بيز بع 2 4 تيك دعا

 طاع هنن افرول ذل هلل

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لاجرلا : ءاسشلا ىلع 0 لاجرلا ©
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 نيونث نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ربخ :نوماوق
 ش .نيماوقب قلعتم رورجيو راج :' ءاسنلا ىلع .درفملا

 ؛ ليؤأتب اهالت امو «اما و ةيردصم :ام : رج فرح : ءائبلا : هللا لضف امي ©

 «هللا لضف» ةلمجو نيماوقب قلغتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم
 ' .ءابلاب رج لح يف ًالوصوم امسا «ام» نوكت وأ اهل لح ال ةيردصملا «ام) ةلص

 ريمض «مه) و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب: ضعب ىلع مهضعي ©

 رورحمو راج :ضعب ىلع .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاسغلا
 هيلع لدي هلبق ام نأل ًااصتخا ضعب نم هيلا فاضملا فذحو لضفب قلعتم

 ظ |. «مهضعب ىلع يأ
 ؛ :ام .رج فرح :ءابلا ةفطاع :واولا : مهلاومأ نم اوقفنأآ امبو ©

 :واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف ::اوقفنأ .ةيردصم

 : رورجيو راج : لاومأ نم .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 : اهدعب امو «ام)و ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهذو . اوقفنأب قلعتم

 وأ اهل لحم ال "ام» ةلص «اوقفتأ» ةلمجو ءابلاب رج لحم يف ردصمو ليوأتب

 اا . ًالوصوم مسا «ام» نوكت وأ ةيضيعبت «نم ١ نوكت
 ' . ةيفانصنسا : ءافلا : بيغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف ©

 , أدنيملل ناربخ :تاظفاح تاتناق .هرخآ يف ةمضلاب عوفرم أدتبم : تاحلاصلا

 1 .تاظفاحب قلعتم رورجبو راج : بيغلل .ةمضلاب هلثم ناعوفرم

 هللا لَّضف ابن: بارعا برعت : هللا ظفح اب : ىتأآللاو هللا ظفح امي ©

 ' لج ؛يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يآللا . ةيفانعتسا : اولا . ياللاو

 . طرشلا ىتعم نمضتم أدتبم عفر

 : توبثب عوفرم عراضم لعف :نوفاخت .لوصوملا ةلص : نهر وشن نوفاخت ©

 هب لوعفم :نهزوشن .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا
 يأ ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض « نه » و ةحتفلاب بوصنم

 هلال[



 ىلع ينبم رمأ لعف : نهوظع .طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : ٌنهوظعف ©
 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه» و لعاف عفر
 .«يتاللا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نهوظع» ةلمجو

 يواوب ناتفرطعم : ناتلمجلا : نهوبرضاو عجاضملا يف نهورجهاو ©
 . قلعتم رورجمو راج بس يف .اهبارعا نابرعتو "نهوظع» ىلع فطعلا

 . مانملا يف لجأ نم ىنعمب : اورجهاب

 لعف : مكتعطأ .مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانكتسا : ءافل ٠١ مكنعطأ ْنِإف ©

 لف لب عنج لع يف تايئافلا يسقي كاصنال نركسلا لع ينم ناس

 يي ةسل جيلاو هب يسم لمع ف لصتم بعت, فاسلا . لسا

 لعف : اوغبت .ةمزاج ةيهان : ال .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : اوغبت الف ©

 بلطب ةقوبسم مزاج طرش باوج ؛اوغبت الف» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «ْنها و .رج فرح ىلع : ًالببس نهيلع ©.

 و ةركن هنأل ةنوئملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اليبس .لعب رج لحم يف

 .اوغبت الب قلعتم «نهيلع»

 ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصنت فرح : ًاريبك ًايلع ناك للا نإ ©

 ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ) مسا : : ةلالجلا

 اربخ : اريبك ايلع .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :اهمساو حتفلا ىلع

 ةيلعفلا ةلمجلاو . ًايلعل ةفص «ًاريبك» بارعإ زرجيو ةحتفلاب نابوصنم «ناك»
 نإ ريخ عفر لع ف «ًاريبك ًايلع ناك»

 لالالا



 . عض دا ناأهمأربَصَم ىَِمَأَرَت ا هين يطا مو 000 ا 98 00

 َّىك مد مر 10100

 9 57 0 و
 .  مزاج ظرش فرح : ْنِإ .ةفطاع : واولا : امهثيب قاقش متفخ ْنِإو»

 'طرشلا لعف: نيبطاخملا زيمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف :متفخ
 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا .٠ نإب مزج لحم يف
 : امههنيب . .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قاقش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ميملا ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهشلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ىلا قاقشلا فيضأف امهنيب ًاقاقش : هلصأو ةينثتلا ةمالع فلألاو دامع فرح

 ْ ش : عابتالا قيرط نع فرظلا
 ! فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوثعبا . طرشلا باوملل ةطبارأ : ءافلا : اوثعياف ©

 أ عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا
 لحب يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اوثعباف» ةلمجو ةنقراف فلألاو لعاف
 ا .مزج

 | رورجتو راج : هلهأ نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلهأ نم اًمكح ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو .اكحل ةفوذحم ةفصب قلعتم

 برععتو ؛هلهأ نم (يكح» ىلع فطعلا واوب ةفرطعنم : اهلهأ نم اًمكحو ©

 .نوكسلا ىلع ينبم ؛اه» ريمضلاو اهبارعإ

 موزجم عراضم لعف : اديري .مزاج طرش فرح :نا: ًاحالضا اديرب ْنإ©
 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف وهو نإب

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض نيثثالا فلأ : فئلألا

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :. ًاحالصإ

 ! موزجم هوءازجو طرشلا باوج عراضم لعف : قفوي : امهندب هللا قفوي ©
 ظفل هللا !نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كّربح نوكسلا همزبجأ ةمالعو اضيأ نإب
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 بوصنم ناكم فرظ : نيب : اههنيب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 : ميملا .ةفاضالاب رج لحم ف لصتم ريمض : ءاحلا .قفويب قلعتم ةحتفلاب

 مزاج طرش باوج «امهنيب هللا قفوي» ةلمجو ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح
 .اه لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 يف ؛ًاريبك ًايلع ناك هللا نإ» بارعإ برعت : ًاريبخ اًميلع ناك هللا نإ ©
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 و 2 رت
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 كَم نلب بيضاوي راو فاضل ركفا

 © زك 12167 ةطلنإ
 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودبعا .ةفطاع : واولا : هللا اوديعاو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل

 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالخلا ظفل هللا .ةقراف فلألاو

 . ةمزاج ةيهان : ال . فطع فرح : واولا : ًائيش هب اوكرشت الو ©
 ريمض :واولا .نونلا فذح :همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف :اوكرشت

 الب قلعتم رورجمو راج :هب .ةقراف فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اوكرشت ْ

 لعفب قلعتم رورجبو راج نيدلاولاب ةفطاع : واولا .: ًاناسحإ نيدلاولابو ©
 ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «اونسحأ» هريدقت فوذحم

 بوصنم هب لوعفم «اونسحأ» ردقملا لعفلا ردصم :ًاناسحإ .درفملا نيونت نع
 ش . ةحتفلاب

 هلثم رورجم «نيدلاولا» ىلع فطعلا واوب فوطعم : يذبو ىيرقلا يذيو ©

 رورجج هيلا فاضم :ىبرقلا .ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو

 كم



 اا .ميظعتلل فلألا لع ةردقملا ةرسكلاب

 'ىلع افطعلا تاوارب ةفوطعم ءاسأ : راجلاو نيكاسملاو ىماتبلاو ©
 .رذعتلا «ىماتيلا» ىلع ةرسكلا روهظ نم عنمو ةرسكلاب ةرورجم «يدلاولا»

 .:فرقلا ةسمخلا ءاسالا نم اهنأل ءايلاب ةرورجم راجلل ةفصص يذ : ىبرقلا يذ ©
 .اهبارعإ قبس

 (سأ : لييسلا نياو بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ٠

 ا : بنجلا . ةرسكلاب ةرورجم «نيدلاولا» ىلع فطعلا 'تاواوب ةفوطعم
 .وأ بحاصلاب قلعتم رورجمو راج : بنجلاب . ةرسكلاب هلثم ةرورجم راجللا

 بيزرقلا راحلا يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ليبسلا هنف' . ةفوذحم ةفصب

 ا . ديعبلا راجلاو

 .نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ةفطاع :واولا : مكناميأ تكلم امو ©
 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكلم .ردقم رج فرحب رج لحم يف

 :يف لصتم ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : مكنايأ .ةنكاسلا ثينأتلا

 :ةلص «مكتاهيأ تكلم» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 يأ .مكناميأ تكلم اهب اونسحأو ريدقنتب «تكلم ام» و اهل لحم ال لوضوملا

 1 .ءاقرألا

 ٠ ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : بحبال هللا نإ :٠

 'لعف : بحي . اهل لمع ال ةيفاث : ال .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ّنإ» مسا

 .ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 ْ ٠ .«نإ» ربخ عفر لحع يف ؛اهالت امو بحي ال»

 نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ًاروخف ًالاتخم ناك نم ©

 اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .هب لوعفم بصن لحب يف

 : .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ :ًالاتخم .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 'ةلض «ًاروخق ًالاتخم ناك» ةلمجو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًالاتخملةفص::ًاروخف
 .ءال لحم ال لوصوملا
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 دمع هلْ - نما 2م منوم لابس ونور دل نخل

2 0 2 
 لدب بصن لع يف حتفلا لع ينبم لرصرم مسا : نيذلا ؛ نولخبي نيذلا

 عراضم لعف : نولخبي .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «ناك نم» ىلاعت هلوق نم

 «نولخبي' ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 هربخو أدتبم عفر لحم يف «نيذلا» نوكت نا زوجيو امل لحم ال لوصوملا ةلص

 :ةمالم لكب نوريدج نولخبي نيذلا : هريدقت ًافقوذح

 راج :لخبلاب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعغم :سانلا .اهلثم برعتو «نولخبي»
 .نورمأيب قلعتم رورجمو

 برعتو «نولخبي» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : نوفخي يأ : ام نومتكي ©

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .اهلثم

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ .لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هللا مهاتآ ©
 هللا .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض '"مه» و رذعتلل فلألا ىلع

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ىتأب قلعتم رورجمو راج : هلضف نم ©

 .ةفاضالاب رج لحم

 ىلع ينبم ضام لعف «انددعأ» يأ : اندبعا .ةيفانئتسا : واولا : ائدقعاو ©

 يف لصتم ريمض «انا و .ميظعتلاو ميخفتلل ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . لعاف عفر لحم

 : مسالا رج ةمالعو اندتعاب قلعتم رورجبو راج : انيهم اباذع نيرفاكلل ©

 هب لوعفم :ًاباذع .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسركذم عمج هنأل ءايلا
 .هلثم ةبوصنم ًاياذعل ةفص ًانيهم ةحتفلاب بوصنم
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 2 هرم هواورد

 2*8 انيق آسفي الطيش
 ' ةيآلا يف «نولخبي نيذلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نوقفني نيذلاو ©

 .اهلثم بزعتو ةقباسلا ةميركلا

 «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاومأ : ساثلا ءائر مهلاومأ ©

 لوغفم : مهل ةاعارم وأ ءاير يأ :ءائر .ةفاضالاب رج لحت يف نيبئاغلا ريمض

 : نوقفتي» ةلمجو  .ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم :سانلا .ةحتفلاب بوصنم هلجأل

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهلاومأ

 عراضم لعق :نونمؤي .ال لمع ال ةيفان :ال .ةفظاع :ؤاولا : نونمؤي الو ©

 نأ زؤجيو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبشب عوفرم

 ..ةقباسلا ةيآلا يف نيرفاكلا ىلع ًافرطعم رج لحم يف «نيذلا» نوكي

 واولا :نونمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : رخآلا مويلاب الو للاب ©
 0 . نزتمؤيب قلعتم ورجيو راج : مويلاب . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع

 / .ةرسكلاب هلثم ةرورجم مويلل - تعن  ةفص : رخآلا

 ' ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانئتسا :واولا : ناطيشلا نكي نمو ©

 : موزجم طرشلا لعف صوقنم عراضم لعف :نكي :ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ! نيتكاسلا ء ءاقنلال رسكلاب كرح دقو هرخآ نوكس هفزج ةمالعو نمب

 نم :ةلمخلاو ةمضلاب عوفرم («نكيلا مسا : ناطيشلا .ًافيلفخت واولا .تفذحو

 ٠ أدتبلا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف

 ةحتفلاب بوصنم «نكي# ربخ : ًانيرق . نكيب قلعتم رورجمو راج : ًانيرق هل«

 ْ .هل ًامزالم يأ

 / ىلع ينبم نضام لعف : ءاس . طرشلا باوجل ةطبار : :١٠ ًائيرق ءاسف »

 :زيبمت :: ًانيرق .نيرقلا يأ وه : هردقت وج هيف ريس يمس هلعا#ب معن

585 



 .ًائيرق ناطيشلا ءاسف ىنعملاو مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم دقب ةقوبسم مزاج

 2: لك ورمز هم نهر هوقو رجاوي وهب أوما ل معأذامَو 3 ١ 21 سس ع و و ب د كرا 4 هيام .ه)» هرااس ك1 0 قداس د د[
 مذلا ديفي ماهفتسا مسا :اذام ةفاتتسا :راولا : اوذمآ ول مهيلع اذامو ©

 0 مهيلع عقي اذام : يأ أدتبملا ربخب

 واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونمآ .ةيردصم

 اهالت امو ةيردصم اولا و .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 يف مهيلع هعبت يأ : ىنعمب ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 .ىلاعت هليبس يف قافنالاو هللاب ناهيالا

 : مويلاو .اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : رخآلا مويلاو هللاب ©
 آلا .ةرسكلا هرج ةمالعو رورجن ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب فوطعم

 . ةرسكلاب رورجم مويلل - تعن - ةفص

 «اونمأ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اوقفنأو : هللا مهقزر امم اوقفنأو © ٠

 ينبم لوصوم مسا :ام و اوقفنأب قلعتم رورجمو راج :امم .اهبارعا برعتو
 امها و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهقزر . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 نم نوكت وأ .امل لحم ال لوصوملا ةلص «هللا مهقزر» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل
 . ةيضعبت «امت) يف

 . حفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©
 .ةمضلاب عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و يلعب قلعتم رورجمو راج : اًميلع مهب ©
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 اتكرر

 ركاز انت بس حكمك وز دلاَصَعم دليظي

 مسأ, : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ملظي ال هللا نإ ©
 ؛عراضم لعف :ملظي .اهل لمع ال ةيفان :ال .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنإ)

 الد :ةلمحو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 .2نِإ) ريخ عفر لحم يف «ملظي

 ًادحأ ملظي ال :ىنعملا نأل ةحتفلاب بوصنم رييمت , : نزو يأ: ةرذ لاقثم ©

 هّرجن ةمالعو رورج هيلا فاضم : ةرذ . لوعفملا فذحب.يأ . ةرذ لاقثم

 1 : . ةرسكلا

 !لعف: : كت .مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانئتسا : واؤلا: ةئسح كت ْنِإو ©

 ىلع ةرهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو ْنِإب موزجم طرشلا .لعف ضقان عراضم

 'اهمساو نيئكاسلا ءاقتلال واولا . تفذحو ًافيفختو ًاراصتخا ةفوذحملا نونلا

 ا ا
 لاقثملا ريمض ّتَّنَأ اهناو ةئسح ةرذ لاقثم نكي ّنإو : ىنعمب عفر لح يف ردقم

 .ةحتفلاب بوصنم « نكت ١ ريخ : ةنسح . ثنؤم ىلإ ًافاضم هنوكل

 'ةمالنعو نفيأ نإب موزجم هؤازجو طرشلا باوج عراضم لعف: اهفعاضي ©

 ريمض (اهدو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض' لعافلاو نوكسلا همزج

 ٍباوج "اهفعاضي» ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 .اه لح ال ء ءافلاب نرّبقم ريغ مزاج طرش

 .مزج ةمالغو ابارعإ برعتو (فعاضي) ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : تّويو ©

 1 :اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو (ءايلا» ةلعلا فرح . هرخآ فذح لعفلا

 ' .نمب رج لح يف نوكسلا ىلع يئبم مسا :هلدل .رج فرح :نم : هئدل نم ©

 '. تؤيب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض : ءاحلاو

 .ةنكمتم ريغ اهنأل ةبرعم ريغ.يهو دنع ىنعمب «ندلاو
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 - تعن  ةفص :(يظع .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًارجأ : اًمىيظع ارجآ ل ْ
. 

 ه*» كيك للهالات ركون سداد ١ 95- هس و مسا ار سو ل م سو 0 22ج
 بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك .ةيفانثتسا : ءافلا : فيكف ©

 . انتج اذا لاحلا نوكي فيك : يأ . .فوذحم هيف لماعلاو لاحلا ىلع

 مدقتب فوذحم هباوجو ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىع ينبم نامز فرظ : اذا ©

 , هانعم

 نركسلا ىع ينبص ىضام لعف : انئج : ديهشي ةمأ لك نم انج ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان و ميظعتلل ملكتملا ريمضب هلاصتال

 رورجيو راج : ديهشب .انئجب قلعتم رورجمو راج : لك نم . لعاف عفر لحم
 راجلا نوكي نأ زوجي وأ . هيلا فاضم رج لحم يف «انئجا ةلمحو انئجب قلعتم

 ًاديهش انرضحتسا اذا :ىنعمب هب لوعفف هنال ًالحم بوصنم ًاظفل رورجملاو
 ةمدقم ةفص هّأل ًالاح بصن لحم يف «لك نم» نوكي وأ ًالاح نوكي نأ زوجيو

 دئاز رج فرح ءابلا :ديهشب .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ةمأ .ديهشل
 سا ؛ةمأ) و . ديكاتلل ًادئاز رج فرح «نم» رورجم مسا : ديهشو ديكاتلل

 . ؛انثج١ هب لوعفم هنأل ًالحم ًابوصنم أظفل ًارورجم

 نيبذكملا ءالؤه ىلع يأ :ًاديهش .قلعتم رورجيو راج :ءالؤه ىلع .اهبارعإ
 . ىلعب رج لحم يف رسكلا ىع ينبم ةراشا مسا ءالؤهو

 لول رام دوش لول اوصصواورتكل هَوْوِبمَو 1" " 58 ا 0 آ 72 م هر ْ

 ينبم مسا «ذا» و فاضم وهو هلبق اب قلعتم بوصنم نامز فرظ : دموي للا
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 نوكشسو هنوكس نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع

 ,نيوئتلاب اهنع نضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم رج لحم يف وهو نيونتلا

 :ينبم 'لوضوم مسا : نيذلا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف': دوي : نيذلا دوب ©

 : ٠ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صضام لعف : اورفك : لوسرلا اوصعو .اورفك ©

 .ةلمجو' . اق فلو لعات عب لع يف لصعس ريت واولا :ةعامجلا واوب

 ”«اورفك» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : . لوصوملا ةلص «اورفك»
 'هلاضتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلا لع ردا حتفلأ. لع ينبنم لعففلاو

 . ةنقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : وأولا . ةعامجلا واوب

 ,ةنكاس اهئاقتلال «ارصع» واو تمضو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :.لوسرلا

 فلا

 .لصأ ليقو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم

 : عوفرم لعاف بئان : ضرألا . رجلا فرحب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو
 (دوي)ل .لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالث امو ولاو ةمضلاب

 0 .ضرألا مهيلع ىوست يأ .ىوستب قلعتم !مهمأ و

 عرابضم لعف :نومتكي .اهل لمع ال ةيفان .:ال .ةفطاع :واولا : نومتكي الو ©

 . هيلوعفمل

 0 : ةلالجلا ظفل هللا : ًاتيدح هللا ©

 .ال» ةلمجو .ةيل وارلا . نوكت نأ زوجيو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاشيدح

 ْ .ًالاح بصن لخم يف نومتكي

 هس آ45-



- 
 ةكاقلبكت ردا ةسافشقاطلالب ١

 سلو 0 2 هر ع ومر ١

 اوفس 206 وس 0 نجل
 درثأ ا 5 2

 هي اقم ةكآوشلأ ا كوت
2001101 0 

 80  اروُمَْعاَوفَعْاكهَلاَنِإ م كركم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ ءادن ةادأ :اي: اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةدئاز ةيبنتلل "اه» و بصن

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . اهل نايب فطع وأ «يأ»

 .لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 الب موزجم عراضم لعف :اوبرقت .ةمزاج ةيهان :ال : ةالصلا اويرقق ال ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا .ةقراف

 ينبم نيبطاخملل لصفنم عقر ريمض :متنأ .ةيلاح :واولا : ىراكس متنأو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا رب :ىراكس .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .لاح بصن لح يف ةلمجلاو .رذعتلل فلألا ىلع

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوملعت . رجو ةياغ فرح : اوملعت ىتح «©
 لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح: هبصت ةمالعو «ىتحا» دعب ةرمضم :

 اهالت امو ةرمضملا نأ و اومهفت ىتح ىنعمب .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر

 ةلمحو اويرقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليرأتب
 .امل لحم ال «نأ» ةلص «اوملعت»

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ًاينج الو نولوقت ام ©
 لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقت .هب لوعفم 1

 ىلا دئاعلاو . ال لحم ال لوصوملا ةلص «نولوقت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 ب 5مل



 :هنولوقت ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذح ريمسض لوصوملا
 . .عم ةلمجلا لخم نأل «ىراكس متنأو» هلوق ىلع واولاب ةفوطعم : ًابتج الو
 ال يأ ًابنج الو ىراكس ةالصلا اوبرقت ال :ريدقتب لاحلا ىلع ًابصن واولا

 ْ .ابنج متنأو اهوبرقت
 ' ىنعتشلم :ئزباع .اهل لمع ال رصح .ةادأ وأ ءانثتسا ةادأ ::لييس يرياع إل

 ؛ :ليببس .ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هلأل ًاايلاب بوصنم لاب

 'اوبرقت ال :ليق هنأك لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم
 يف ةلمجلا نوكت نأ زوجيو .نيرفاسم يأ ليبس يريباع تنك اذإ آلا ةالصلا

 . ليبس يرباع ريغ ًابنج ةالصلا اوبرقت الو يأ ًابنج :هلوقل ةفص بصن لحم

 .ىتحا بارعإ برعت : اولستغت ىتح : متثك ّْنِإو اولستغت ىتح «
 :ضضام لعف .: متنك .مزاج طرش فرح : نإ .ةفطاع واولا : نإو .«اوملعت

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم مزج لحم يف طرشلا لعف صقان
 ٍْ . عمنجلا ةمالع ميملاو ؟ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمضا: :ءاتلا .نيبطاخملا

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «؛ ناك ١ ربخ : ىضرم ؛ رفس ىلع وأ ىضرم ©

 لحم يف ةلمجلاو ةيلاح «ىضرم متنك ناو» يف واولا . بارعا زؤجيو رذعتلل
 قلغتم رورجمو راج : رفس ىلع . رييختلل فطع فرج وأ ًالاح بصن

 |. .«ىضرم» ىلع فوطعم رهو نيرفاسم يأ رفس ىلع متتك هريدقت فوذحمب
 :لعف:: ءاج :رييختلل فطع فرح : طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجوأ ©

 ؛رورجمو راج : مكنم ةمضلاب عوفرم لعاف : دحأ .حتفلا لع ينبم ضام'

 'رورجمو راج : طئاغلا نم .عمجلا ةمالع ميملو دحأ نم ةفوذحم ةفصب قلعنتم

 ىلع ينبم ضام لعف :متسمال .رييختلل فطع فرح : ءاسنلا متسمال وأ ©

 :يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 '. بوصنم هب لوعفم : ءاسنلا .روكذلا عمج ةمالغ ميملاو لعاف عفر لح

 لعف : :اودجت .بلقو مزجو يفن ةادأ :مل' .ةيفانتسا :ءافلا: ءام اودجت ملف ©
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 لحم يف لصتم ريمض واولا .نوئلا فذح : همزج ةمالعو ملي موزجم عراضم

 .بوصنم هب لوعفم : ءام .ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ىلع ينبم رمأ لعف :اومميت .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اومميتف ©

 لح يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذح

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛اومميتف» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر
 .دصقا يأ مميتو .مزج لحم :

 ةفص : ًابيط .ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم .ضرألا هجو يأ : ًابيط ًاديعص ©
 .ةحتفلاب ةبوصنم  تعن -

 «اومميتفا بارعا برعت : اوحسماف : مكيدياو مكهوجوب اوحسمأف ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .اوحسماب قلعتم رورجيو راج مكهوجوب
 بارعا برعت مكيدياو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 رهاطلا بارتلا يأ ؛ًابيط ًاديعص» ىنعمو واولاب اهيلع ةفوطعم اهنأل مكهوجو
 ةرثكلو اودصقا ىنعملا : ليقو اهنطاب نم جرخأ وأ ضرالا هجو ىلع يذلا

 .مميتلاب نيديلاو هجولا حسم مميتلا راص ةملكلا هذه لاعتسا

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ناك هللا نإ ©
 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ»

 .هناحبس هللا ىلع دئاعلا ريمض وه : هريدقت هيف رتتسم ريمض : اهمساو

 - تعن  ةفص : ًاروفغ .ةحتنلاب برصنم «ناك» ربخ : اردع : ًاروفغ ًاوفع ©
 ًاوفع ناك» ةلمجو ًايناث ًاريخ نوكي نأ زرجيو ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاوفعل

 (نإ) رخل عفر لحم يف «ًاروفغ

 دق يول 6 ل رت 7 2 2 7 ار 7 تس رو ل 1

 هليل يصل دوُديرَو هَللَصاَنورْفَيِ منشور خ 5
 ةادأ : مل .ريرقتلا :هانعمو أظفل ماهفتسا فلأ : فلألا : نيذلا ىلا رت ملأ ©

 رظنت ملأ :ىنتعمب ىلإب يدع دقو بلقلا ةيؤر نم :رت .بلقو مزجو يفن

 ةلعلا فرح هرخآ فذح :همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف وهو مهيلا
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 'مسا :نيذلا .رج فرح | :ىلإ . تنأ هريدقت ًابوجو ةيف..رتتسم رممض :هلعافو

 . ىرتب قلعتم رورجملاو داجلاو ىلإب رج لح يف حتتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ' ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :اوتوأ : باتكلا نم ًابيصن وتوأ ©

 'لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا

 واو نيب قرفت اهنأل ةقراف تيمسو ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لضت يف
 نم .١ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابيصن . لاعفألا يف:ةعامجلا واوو ةلعلا

 ,ةلص ةلمجلاو ؛ ًابيصن ١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورججتو ر راج : باتكلا

 ْ .اهل لحم ال لوصوملا

 :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورتشي : ةلالضلا نورتشي ©

 اا . لاح بصن لحم يف ةلمجلاو

 ؛ىلغ فطعلا واوب ةفوطعم : نوديريو : ليبسلا' اولضت نآ نوديريو ©

 'ةلص ةلمجلا :اولضت .ابصنو ئردصم فرح :ْنأ . اهلثم: برعتو «نورتشياا

 ,لاغبفألا ن نم هنأل نؤنلا توبشب عوفرم عراضم لعف هو اهل لحم ال ؛نأ»

 : ليبسلا .٠ ةقراف فلألاو لعاف عقر لحع يف لصتم ريمض :: واولا . ةسمبخلا

 'بِضن لحم يف ردصم ليوأتب « اهالت امو نأ ١ و ةحتفلاب برصنم هب لوعفم

 نودي ريب هب لوعفم

 4 يضر لكَوايل 502 ميكر وتكأو
 'عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : واولا:: مكئادعأب ملعأ هتلاو ©

 .ًادتبملا رب :' ملعأ . امل لحم ال .ةيفانثتسا ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب ميظعتلل

 ,لصتم ريمسخ فاكلاو ملعأب قلعتم رورجتو راج : مكئادعأب ةمضلاب عوفرم
 ْ ..روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 'حتفلا ىلع:ينبم ضام لعف :ىفك .ةيفانئتسا :واولا : ًايلو هللاب ىفكو ٠

 مسأ: : ةلالجلا ظفل هللا : دئاز فرج : ءابلا هللاب . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 تك



 زيبق : ًايلو ٠ «ىفكا لعفلا لعاف هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاطفل ميظعتلل رورجم

 برعتو «ًايلو هللب ىفك» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : ًاريضن هللاب ىفكو ©

 نيتيضارتعا ناتلمجلاو ةيضارتعا نيتلمجلا يف واولا .نوكت نأ زوجيو .اهبارعإ
 . حصقألا وهو

 ا ب هه

 عمن اوانيصعف اصمم امي نولوفبو يع ضامن ع حلا بر و و ةاهَّنِذَل م 21

 همَسو امطأو انمس 2111 ما م سدا ا سىس 1

 عمسأو اعط انعمس أولا رع جالو نيا نرمي نيل و عمي ع

 جى تسر رو جر تسد د ل 1 كو سس 02200

 4 ذليل الإ رونمّول دلو اق م 1026 اوما ارح ناكل اند ظنأو

 نايب وأ باتكلا نم ًابيصن ارتوأ نيذلل نايب : ةلمجلا : اوداه نيذلا نم ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .رج فرح :نم .ةقباسلا ةيآلا يف مكئادعأل

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوداه . نمب رج لحم يف حتفلا

 ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا

 يف «اوداه نيذلا نم» ةلمج نوكت نأ زوجيو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوذاه»

 عفر لحم يف «نوفرحيا ةلمجو . موق : هريدقت فوذحم أدتبمل ًاربخ عفر لحم

 .موقل ةفص

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف هب نوليمي» ىنعمب : ملكلا نوفّرحي ©
 ةفص عفر لحم يف « نوفرحي ١ ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ملكلا . «موق) فوذحملا أدبتملل - تعن

 . هللا مالك

 رمض : ءاهلاو .نوفرحيب قلعتم رورجمو راج : نولوقيو هعضاوم نع ©

 («نوفرحي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نولوقيو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 .اهبارعا برعتو

 5أؤة18_ 



 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ناتلمجلا ::انيصعو انعمس ©

 أ «ان» و نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انعمس

 . لع فلععا واوب ةفوطعم :انيصعو .. لعاف عفر. لحم يف لصتم ريمض
 .ًاراصتخا نيلعفلا الوعفم فذحو اهبازعا برعتو «انعمس

 ينبمأرمأ لعف : عمسأ . ةيفانكتسا :وا .ةيلاح :واولا: عمسم ريغ ٌعّمسأو ©

 , نم لاح : ريغ . تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض.لعافلاو نوكسلا ىلع

 : ًالوعفم نوكت نا زوجيو باجي ريغ يأ :عمسم ريغ تنأو عمسا يأ بطاخملا

 : عمسم -. عمسم ريغ ًامالك عمسا يأ لوعفملل ةفص وأ:« عمسا ١ لعفلل هب

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 .انرظناو انيقرا يأ كملكت انعار ىنعمب . انعاب . ةفط اع : واولا : انعارو ©

 بسلل مهتغل يف ةيناربع نوكت نأ لمتحيو اهانعمل ةقفاوم نيغ ةمكلا تءاجو

 : .ةيرخسلاو متشلاو

 .ًالتف مهئنسلأب نولتفي يأ ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : مهتنسلاب ايل ©
 ' رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب قلعتم رورجتو راج :مهتتسلأب
 0 .هل ًالوعفم نوكتا نأ زوجيو ةفاضالاب

 " برعتو «مهتتسلأب ىلع» فطعلا واوب ةفوطعم : ًانعطو : نيدلا يف ًانعط ©
 .اهبارعإ

 ؛ طرش فرخ :ول .ةيفانتسا : واولا : انعطأو انعمبس اولاق مهنأ ولو ©

 ' ريمض !مهل و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح نأ :مهنأ .مزاج ريغ

 ' بارعإ برعت :اولاق «ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 . «ائيصعو انعمس» بارعا نابرعت : انعطاو انعمس .(«اوداه»

 واوب ةفوطعم انرظناو اهبارعا قبس : عمسأو : ناكل انرظناو عمسأو ©

 ' هب لوعفم بصن لحم يف لصتم انه و اهلثم برعتو «عمسأ» ىلع فطعلا

 | حتفلا ىلع ينبم صقان نضام لعف . ناك هول» دنعب باوجلا مال م اللا ناكل

 ! «ناك» ةلمجو .مهوق ناكل يأ .وه هريدقت ًاناوج اهيف رتتسم ريمض : اهضسأو
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 امو اولا دعب «نأ» و ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج اهربخو اهمسا عم

 :ريدقتلا .تبث :هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . مهلوق تبث ول

 رورجو راج :مهل .ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ربخ : أخ : موقأو مهل ًايخو
 واوب فوطعم :موقأو .ماللاب رج لحم يف نيئافلا ريعسض «مهاو اوخي قلعتم

 هل لمع ال كاردتسا فرح :نكل .ةيضارتعإ :واولا .: هللا مهتعل نكلو ©

 يف نيئافلا ديم اوه# و حتفلا ىلع ينبم ام لعف :مهنعل .فنخم هنأل

 . نيتكاسلا ءاقتلالو عابشالل مضلاب «مهنعلا ميم م كرحو

 ريمض 'مه» و مهرفك ببسب يأ نعلب قلعتم رورجمو راج : الف مهرفكي ©

 .اهل لمع ال ةيفان :ال .ةيليلعت : ءافلا .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا :

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي : ًاايلق لإ نونمؤي ©

 نع بئان ًاليلق ءانثتسا وأ رصح ةادأ : الإ .لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 هب أبعي ال ًافيعض يأ : ًاليلق ًانايإ الإ يأ .ةحتفلاب بوصنم قلطملا لوعشللا

 .اونمآ دق مهنم ًاليلق آلإ وأ

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: نيذلا اهبأ اي ©

 وأ يأ نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل «اه» و

 . اهل نايب فطع
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 'لوهجملل ئنبم ضام لعنف : اوتوأ :لوضوملا ةلص ةلمجلا : باتكلا اوتوأ ©
 : واولا : ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم
 هب لوعفم : باتكلا ٠ ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر ل يف لصتم ريمض

 . ةحتفلاب بوصنم

 نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونما *: انلزن امب اونمآ ©

 ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا

 !يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا هام» و اونمآب قلعتم رورجو راج : اهب
 دحاؤلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق :انلزن .ءابلاب رج لحم
 . :لوصوملا ةلص انلزن» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتنم زيمصض «ان» و عاطملا

 :امل ةحيتفلاب بوصنم نآرقلا يأ ؛ام» لوصوملا نم لاح : مكعم امل ًاقدضم ©
 لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اما و اقدضمب قلعتم رورجيو راج
 فوذحم لعقي قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : مكعم .ماللاب رج
 ,بارعإلا نم ال لح ال لوصوملا ةلص:«مكعم دجو» ةلمجو: .دجو : هريدقتو

 هب لوعفم هل لحملا بوصنم فودحم ريمض «انلزنا يق لوصوملا ىلا دئاعلاو

 0 . هانلزناوب ١ يأ

 :فرخب : نأ .اونمآب قلعتم رورجيو راج : ًاهوجو سمطن نأ ليق نم ©
 !ةحتقلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عرانضم لعف : سمطن ,.بصنو يردصم

 !هب لوعفم : ًاهوجو .نحن : هريدقت ًابوجو هيف ٍرتتسم ريمض لعافلاو
 .ةيلا ٌفاضم رج لحن يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و ةحتفلاب بوصنم

 .ءاف دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اهدرن .ةيببس : ءافلا : اهدرئف ©

 ًايوخو هيف رتئسم ريمض لعافلاو ةحتفلا ةبصن ةمالعو فطغلا فرح ةيببسلا

 ,هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه) و نحن هريدقت
 .«سمطن نأ» ردصملا ىلع فوطعم ليوأتب «اهبعب'امو ةرمضملا نأ» و

 ؛ريمض «اه) و . اهدرتب قلعتم رورجبو راج : مهنعلن وأ اهزايدأ ىلع ©

 : ىلع,فوطعم. : نعلت . فطع فرح : وأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
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 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه ١ و اهلثم برعتو : سمطنو «سمطن»
 .هيب لوعفم

 ضام لعف :اًنعل .ةيردصم «ام١ و .هيبشتلل رج فرح :فاكلا : اًنعل امك ©
 ريمض «انا و ميخفتلاو ميظعتلل ملكتملاريمضب هلاصتال نؤكسلا ىلع ينبصم

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا ؛ام» و لعاف عفر لحم يف لصتم

 ًانعل مهنعلن وأ : ريدقتلا . قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب

 لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب اًيسا : فاكلا بارعا زوجيو . انتعلك
 .فوذحم ردصم («قلطم لوعفملا ةفص بصن

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باحصأ : ناكو تبسلا باحصأ ©

 لعف :ناك .ةيفانثتتسا :واولا : ناكو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تيبسلا

 :ةلالجلا ظفل هللا 0 : مسا :رمأ: ًالوعقما هللا | رمأ .٠

 .ًاذف ىأ

 ابدعي 2001117 فنك د يلف هانا هَ 14

 مسا :ةلالجلا ظفل هلل لا ل هك سن فرح ففي ا نإ©

 عراضم لعف :رفغي .اهل لمع ال ةيفان : ال . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛َّنإ»

 ةلمجلاو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو ةمفلاب عوفرم

 .«ْنِإ) ربخ عفر لحم يف ؛رفغي» ةيلعفلا
 ينبم عراضم لعف : كرشي . بصنو يردصم فرح : نأ : هي كرشب نأ ©

 يف ميظعتلل رورجيو راج :هب .ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل

 اهدعب امو ؛ْنأ» و امل لحم ال «ْنأ» ةلص ؛كرشيا ةلمجو لعاف بئان عفر لحم
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 . رج فرحنب رج لحم يف وأ رفغي لغفلل هب لوعفم بصن لغ يف ردصم ليوأتب
 .رفغيب قلعتم رورجملاو راجلاو :هب .كرشلاب يأ هب كرشيأنأب :ريدقتب ردقم

 / مسا : ام . تيرعأ : رفغي . ةيفانئتسا : داولا : كلذ نود ام رفغيو ©

 ناكم فرظ : نود . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ' ناك» ةلمجو كلذ نود ناك ام ىنعمب ردّقم لعفي قلعتم ةيفرظلا ىلغ بوصنم

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم ةزاشا مسا :اذ .اط لحم ال لوصوملا ةلص «كلذ نود

 .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا ةفاضالاب رج لحم

 , «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم . رفغيب قلعتم رورحتو راج : ءاشد نمل©

 ةلمجو .ارفغي)» هبارعا برعت :ءاشي .ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .فوذحم («ءاشياا لوعفمو امل لحم ذل لوصوملا ةلص «ءاشي١

 , ىلع ينبم مزاج طرش مسا :'نم .ةيفانعتسا : واولا : هللا كرش نمو ©
 نمب موزجم: طرشلا لعف عراضم لعف :كرشي .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ١ :هللاب .وه :هريدقت ازارج رتتسم ريمض :لعافلاو نوكنللا همزج ةمالعو

 عفر لحم يق هباوج مو طرشلا لعف اتلجو كرشيب قلعتتم ميظعتلل رورجتو راج

 : .2نم)» ريخ

 / فرح : ذق . طرشلا باوج يف ةعقاز : ءافلا : ًاميظغ ًامتا ىرتفا دقف ©
 : . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف.: ىرتفا . قيقحت

 بوصنم هب لوعفم :انإ .وه :هريذقت ازناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ! ىرتفا دقف» ةلمجو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم (نإل - تعن  ةفض : ًيظع .ةحتنلاب

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقملا دقب قوبسم مزاج ٍطرْش باوج ؛(يظع انإ

 2 ا وو ,تس 0 7 11

 اليف نولي الو افي نم فيس انهض هكر لالا | 64
 ! ةادأ 7 'بيجعتلا وأ بجعتلا وأ ريرقتلا هانعمو ًاظفل ماهفتسا فلألا : وت رت ملأ ©

 هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :رت باقي نجي يف

 ؛ نوكي نأ زوجيو .تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ةلعافو ةلعلا فرح

17595 



 .بيجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي ملو ري مل انه بطاخملا

 .وه هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي ةلاحلا هذه يفو

 مسا : نيذلا . ىرتب قلعتم رورجبو راج : مهسفنأ نوكزي نيذلا ىلإ ©

 عرفرم عراضم لعف : نوكزي . ىلاب رج:لحم يف حتفلا ىع ينبم لوصوم

 بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو توبشب
 «مهسفنأ نوكزي» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةحتفلاب
 .لوصوملا ةلص

 ًادتيم : ةلالجلا ظفل هللا . فانتتسا وا ءادتبا فرح : لب : يكزي هللا لب ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عراضم لعف : يكزي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ربخ عفر لحم يف ؟يكزي١ ةلمجو .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .نينكاسلا ءاقتلال «لب» مال رسكو أدتبملا

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ءانشني نم ©
 لعفلا عفر ةمالعو يكزي بارعا برعت اه لحم ال لوصوملا ةلص : ءاشي
 .اراصتخا «ءاشيا لوعفم فذحو هرخخأ يف ةرهاظلا ةمضلا

 لعف :نوملظي .امل لمع ال ةيفان :ال .ةيلاح :واولا : اليتف نوملظي الو©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويثب عوفرم لوهجملل ينبم عياضم ش
 .لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم زييمت :اليتف . لعاف بئان

 ٠٠ اَهبزد باك ريكا ةيتزكزالا *
 هيف رتتسم ريف لعافلاو نوكسلا لع ينيم رمأ لعف : رظنا : فيك رظنا

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . تنأ : هريدقت ًابوجو

 .رظنا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو «فيك» و لاح

 لصتم ريمض واولاو .نونلا تويثب عوفرم عواض لعف : هللا ىلع نورتفي ©

 .نورتفيب قلعتم رورجمو راج : هللا . ىلع لعاف عفر لحم يف
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 ! :واولا :ىفكو .ةحتفلاب بوصنتم هب لوعفم :بذكلا : هي ىفكو بذكلا ©
 ْ هي .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . ةيفانئتسا
 / اظفل رورجي .رسجلا ىلع ينبم لصتتم ريم :ءاماو . دئاز فرح : ءابلأ

 .لعاف هنأ ىلع الحم عوفرم
 بوصنم - تعن  ةفص : ًائيبم .ةحتفلاب بوصنم زميت ١ نإ :| ًانييم اًمثإ ©

 نول مو دو 1س -

 نولوقيو تونا تب نوما 2 2207 ه١

 © 2 كيماوما ند مدمر مامي

 ٠ .نيعبرألاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : نيذلا ىلا رت ملأ ©

 .ىلع' ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ : باتكلا نم ًابيصن اوتوأ ©
 ! لصتم :ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا

 : .ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابيصن .ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف
 ا . «ًبيصن» نم ةفوذخ ةفصب وأ اوتوأ لعفلاب قلعتم رورجمو راج :باتكلا نم

 | .اه لحم ال لوضوملا ةلص ؛اوتوأ» ةلمجو

 . :نؤتمؤي .لاح بصن لحم يف ةلمجلا : توغاظلاو تبجلاب نونمؤي ©
 ' .لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولاو نؤتلا توبشثب عوفرم عراضم لعف
 ىلع: ففطعلا واوب ةفوطعم توغاطلاب نونمّؤيب قلعتم رورجتو زاج : تبجلاب

 4 ينبم لوصوم مسأ 3-5 نولوقيب قلعتس دورت راج نيذلل اهلثم

 لجو ..ةقراق فلألاو . لعاف عفو لح يف لصتم ريمضف : واولاو . عامل

 ا . امل لحب ال لوصوملا ةلص.«اورفك)
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 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : ىدهأ ءالؤه ©

 .ًأدتبم عفر لع ف رسكلا لع ينبم ةراشا مسأ ءالوأ هيبنتلل ءاملا : ءالؤه

 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ىدهأ

 بارعإ برعي ىدهأب قلعتم رورجيو راج : ًاليبس اونمآ نيذلا نم ©

 .ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاليبس .«اورفك نيذلل»

 ما ري سر سم و دص 2 7

 ١ ايي عكاوي املأ ©
 «اوتوأ نيذلا» نم لدب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ كتلوأ ©

 يف «ءالوأ» نوكي نأ زوجيو باطخ فرح فقاكلا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 .ادتبم عفر لحم

 ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : هللا مهنعل نيذلا ©

 .«كتلوأ» ربخ عفر لحم يف ؟نيذلا مه» ةلمجو "مه» هريدقت فوذحم أدتبملا

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض "مه2و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :نعل
 «هللا مهنعلا ةلمحو ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .مدقم هب

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانتتسا :واولا .: هللا نعلي نمو ©

 لعف عراضم لعف : نعلي .لعفلل مدقم لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 هللا .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا.همزج ةمالعو.نمب موزجم طرشلا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 ىفتو بصن 'فرحنم طرشلا باول ةطبار : ءافلا : ًاريصن هل دجت نلف ©
 لعافلاو ةحتنلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : دجت . لابقتساو

 . دجتب قلعتم رورجمو راج : هل . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 مزاج طرش باوج «اريصن هل دجت نلف» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم : اريصن

 . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم نلب قوبسمو

5959 



 ١ صرع لإ و --25

 ل ني بضل و

 :ماللا : مهل .بيصن مه وكي ن نأل راكنإلا ديفت ةزمهملاو ةعطقنم مأ : مهل مأ ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ('مه ١ و رج فرح:

 . .مدقم ربخب

 راج: كلملا نم .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بيصن : كلملا نم بيصن ©

 0 .بيصنل ةفصب قلعتم رورجتو

 ردقم مزاج ريغ طرش باوج يف ةعقاو وأ ةفطاع : ء : نوتؤي ال ًاذإف ©

 ٠ لمع ال باوج فرح : ًاذإ لس

 . واولاو .نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نرتؤي .امل لمع ال ةيفان :ال .هل

 ' ال مزاج ريغ طر باوج «نوتؤي ال» ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 | هريدقت « :فوذحم ةمث نوكي نأ زوجيو ةلمجلا ةيادب يف «مأ» درو ول .امل لحم

 | .كلملا نم بيصن مه مأ ةربنلاب نوريدج مهأ

 .ةحتفلاب نابوضنم «نوتؤي" لعفلل نالوعفم نايسالا : ًاريقن سائلا ©

 مهلا ياسو ةامالكس لان ودمر 0 : ' هدد
 © لع ل باو ةمَكسفلو 8

 عوفرم عراضم لعف : نودسحي .لب انه اهانعم ةعطقنم : مأ : نودسحي مأ ©

 : درفم يه انهو ًاعمجو ًادرفم نوكت «سانلا» و عفر لخ ُِ ,قاولاو نونلا توبشب

 1 .دوهيلا هتلسح ( ذ# )'ادمحم ينعي (دحاو»

 ' قلعتم رورجبو زاج : ام ىلع . ةحتنلاب بوضنم هب لوعفم : ام ىلع سائلا ©

 . للعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ام" و نودسحيب
 ! ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص' ةلمجلا : هللا مهاتآ ©

3 



 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .مدقم هب

 لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ىتاب قلعتم رورجيو راج : دقف هلضف نم ©

 .قيقحم فرح : دق .ةدئاز : ءافلا : دقف ةفاضالاب رج

 ريمضب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف : انينآ : ميهاربا لآ انيتآ ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و . ميخفتلاو ميظعتلل ملكتملا

 فاضم : ميهاربا .ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : لآ . لعاف عفر لحم

 مسا هنأل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا

 .يمجعأ |
 واوب فوطعم :ةمكحلاو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمكحلاو باتكلا ©

 . هلثم بوصنم ؛باتكلا» ىلع فطعلا

 برعتو «انيتآ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : انيتآو : اًميظع ًاكلم مهانيتآو ©
 لوعفم : اكلم . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و .اهلثم

 بوصنم «اكلم» فوصوملل  تعن  ةفص : ايظع .ةحتفلاب بوصنم ناث هب
 . ةحتفلاب هلثم

 و هةعدصطمصْنمَو ِوبَنماةنَطَيتَف هه
 هر آذآ

 ريمض امه»و .رج فرح :نم :مهنم .ةيفانئتسا : ءافلا : نم مهنمف ©

 مسا : نم .مدقم ربخب قلعتمرورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا

 رخؤم أدتبم عفر لحع يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هي نما ©

 .نماب قلعتم رورحيو راج : هب . وه .

 برعتو !هب نمآ نم نم مهنم» ىلع واولاب ةفوطعم : هنعّدص نم مهنمو ©

 .لوصوملا ةلص دصو «نمآ» ناتلمجلاو اهبارعا

 ىلع ينبم ٍضام لعف : ىفك . ةيفانتسا : وارلا : ًاريعس منهجب ىفكو ©

 تم



 ميج نال رج فرح :ابلا ١ ماهسجعب لالا فللا ىلع ردقلا عيش

 رمال تق سا ة ويف ترس قباب اوركك ووو 0*
 * 2ك سكب بارما وقود اجدع امولج هاجد

 0 مسا :نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اورفك نيذلا نإ ©

 . ١ .ملظلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك .نا مسا بصن لح: يف حتفلا ىلع ينبم
 , ةلص «اؤرفك» ةلمجو . . ةقراف فلألاو . لعابف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا
 ٠ . لوصوملا

 ؛ رج لح يف لصتم ريمض اند و اورفكب قلعتم رورجتو راج : فوس انتايآب ©

 ١ .«فيؤست» لابقتسا فرح : فوس .ةفاضالاب |

 : هي.لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» : مهلخدنأ يأ : ًاران مهيلصت ©
 ٠ فوُس 9 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةختفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاران : لوأ
 .1نِإ) ربخ, عفر لحم يف ؛ ًاران مهيلصن

 ' ةيفرظلا ةباين لع بوصنم مسا : لك : الك : مهدولج تجضن املك ©

 ' امو ام» و ةيردصم «ام» و فاضم رهو طرشلا باوج هبشب قلعتم ةينامزلا

 ' ىلع أىنبم ضام لعف :تجضن . ةفاضالاب رج لخم يف ردصم ليوأتب «اهدعب
 | تع «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف :مهدولج .ةنكاسلا ثينأتلا ءاتلاو جتفلا

 , ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريم «اه» و اهنم ًالدب نوكت نأ زوجيو ًادولجب

 ١ . اه لحم ال طرشلا باوبمل ةهبشم امهانلدب» ةلمحو

 . لمَف : ارقوذي . رج فرح يهو ليلعتلا مال ::مالل اللا : باذعلا اوقوذيل ©

 ' . نونلا فذح هبصت ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمّضم نأب بوصنم عراضم

 ! هب:لوعفم .:باذعلا .ةقراف :فلألا .لعاق عفر لحب يف لصتم ريمض :واولا
 مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و ةحتفلاب بوصنم

 ا مينا ماع :ريدقتلا (يلصن» لعفي قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا

 .باذعلا



 انِإ» مسإ :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هللا نإ«

 ريمض :اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةحتفلاب بوصنم

 .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم |

 ةفص : اًيكح . ةحتفلاب بوصنم « ناك ١ ربخ : ًازيزع : ًاميكح ًازيزع ©
 «(يكح ًازيزع ناك» ةلمحو : ناكل ًايناث ًارمخ برعت نأ زوجيو ًازيزعل - تعن -

 . 'نإ» ربخ عفر لحم يف

 رجلا بيق ن مرت فب ييأس ٍةلضلااووسعواوثَماَء بدو ه٠

 2 كيوي خفي يم وح بيرك

 لمج : تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ©

 ةميركلا ةيآلا يف ًاران مهيلصن فوس اورفك نيذلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم

 برعتو «اونما» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم «اولمع) و .اهبارعا برعتو ةقباسلا

 قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تاحلاصلا .اهلثم

 . «تاحلاصلا» بارعإ برعت : تانج .ملاسلا ثنؤملا عمجب

 .نانجل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©
 راج :تحت نم .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يرجت

 يف لصتم ريمض «اه» و راهنالا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو

 يف «نيذلا» نوكي نأ زوجمو ةمضلاب عوفرم لعاف :رابتألا .ةفاضالاب رج لحم

 . هريخ عقر لحم يف «مهلخدنسا ةلمجو أدتبم عقر لحم

 . لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاح : نيدلاخ : ًادبأ اهيف نيدلاخ ©:

 .نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف .درفملا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو
 . رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملل نامز فرظ :ادبأ 1

 راج :اهيف .مدقم ريخب قلعتم رورجبو راج : ةرهطم جاوزأ اهيف مهل ©

 ةفص : ةرهطم .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : جاوزأ .ًأدتبملاب قلعتم رورجمو

 ا #



 . ةمضلاب ةعوفزم جاوزأل  تعن -

 «مهلخدنس» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مهلخدنو : ًاليلظ ًالظ مهلخدنو ©

 ةقتشم ةفض : ًاليلظ .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم «ًالظ١ و اهلثم برعتو
 'مويؤ ليلآ ليل : لاقي مك ةحتفلاب هلثم ةبوصنم هانعم ديكأتل لظلا ظفل نم

 3 10100 مكاو اهيْحََنِ دقو انتسب من
010000 02020 92 
 © اًيِصأعيس ناد نإ دبل كي اَنإلّدَعْلا

 مسإ :ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مكرمأي هللا نإ ©
 , .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مكرمأي .ةحشفلاب ميظعتلل بوصنم هْنأ»

 ,روكذلا عج ةمالع : ميللاو ٠ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلا

 : «ناد ربخ عفر لح يف ؟مكرمأيا ةلمجو

 عراضم لعف :اودؤت .ةيردصمو بصن فرح :نأ: تانامألا اودؤت نأ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تانامألا .ةقراذف :فلألاو .لعاف
 يف رذصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةجحتنفلا

 . تانامألا ةيدأتب مكرمأي ريدقتب فوذحم فرحب رج لحم

 ىلع ينبم- لصتم ريمض ااه) و :اودؤتب قلعتم رورجيو رابج : اذإ و اهلهأ ىلإ ©
 : ليقتنسي مل 'فرظ هاذإ» و .ةيفانثتسا : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 ا . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ينعم :نمضتم نامزلا نم

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متمكح : شانثلا نيب متمكح ©
 ! عم ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو :نيبطاخملا ريمضب

 : سانلا أ. ةيفرظلا ىلع بوصنم متمكحب قلعتم ناكم فرظ :.نيب .روكذلا
 و . ةفاضالاب رج لحم يف « متمكح ١ ةلمجو ةرسكلاب 'رورجم هيلإ فاضم

 تكول



 . اه ل ال «نأ» ةلص «اودؤت»

 :لدعلاب .«اودؤت نأ) بارعإ برعت : اومكحت نأ : لدعلاب اومكحت نأ ©
 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و اومكحتب قلعتم رورجمو راج

 نا مكيلعف» ةلمجو مكحلا مكيلعف ريدقتب فوذحم مدقم ربخل رخؤم أدتبم

 . اهل لحم آل مزاج ريغ طرش باوج «اوصكحت

 ضام لعق .معن : امعن :اهبارعإ قبس : هللا نا : هي مكظعي امعن هللا نإ ©

 عفر لحم يف «ءيثلا» ىنعمب ةماث ةفرعم «ام» و حتفلا ىلع ينبم حدملا ءاشنإل

 فوذحم حدملاب صوصخملاو هب مكظعي يذلا ءىشلا معن : ريدقتب معنل لعاف

 مكرمأي بارعإ برعت :مكظعي .9ْنا» ربخ عقر لحم يف «(معن» ةيلعفلا ةلمجلاو
 . مكظعيب قلعتم رورجبو راج «هبا و

 حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف :ناك .اهبارعإ قبس : هللا نإ : ناك هللا نإ ©

 يف «اريصب اعيمس ناك» ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض اهمسإو

 .«نا» ريخ عفر لحم

 - تعن  ةفص :ًاريصب .ةحتفلاب برصنم ؛ناك» ربخ : ًاريصب ًاعيمس ©

 . ناكل ًايناث ًابخ : اهبارعإ زوجيو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاعيمسل

 .ةعاصزإو < ى ريالا وأو 1و سلامي ةلاوغيليأ اماني
 0 ا ا ا ا
 دي كذبوا نوصل رك دكص نإ لوس اوما لإ ودب

 © كيو َسحْلَ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :َّيأ .ءادن ةادأ :اي : اونمآ نيذلا اهبأ اي«

 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةدئاز هيبنتلل «اه» و بصن

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ»

 ةلص « اونمآ  ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . ال لحم ال لوصوم لا



 , لاعقألا نِم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هللا اوعيطأ ©

 ظفلا هللا .ةقراف : فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالحلا

 يدرب ناتفوطعم ناتلمجلا : مكنم رمألا ىلوأو لؤسرلا اوعيطأو ©

 : هلأل ,ءايلا «ىلوأ» بصن ةمالعو اهارعإ نايرعتو (هللا اوعيطأ» ىلع فطعلا

 ' راجأ : مكنم .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :رمألا .ملاسلا ٌركذملا عمجب قحلم

 : ىلوأ) نم. ةفوذحم لاحب قلعتم «مكتم» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجيو

 ١ ' . ةرمألا

 لعف : متعزانت . مزاج طرش فرح :ْنِإ .ةيفانعسإ :ءانغلا : مقعزانت ْنِإف ©
 1 ع لف احلا يشب اصل نكمل لع ينم طا لش نا

 . عمجلا ةمالع ميلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :ءانثلا

 ' باونل ةطبار : ءافلا :هودرف . متعزانتب قلعتم رورجيو رانج : ةوّدرف ءيش نه

 * لحم. يف لصتم ريمض :ءاهلاو . «اوعيطألا بارعا برعت : :اودر .طرشلا

 ' لم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج اوج : ٌهودر ةلمحو . هب لوعقم بصن

 1 ْ . مزج

 . فوطعم :لوسرلاو .هودرب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : لوسرلاو هللا ىلإ ©

 ' هربج ةمالعو رورجم مسالاو . ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا « فطعلا واوب

 : : . ةرسكلا

 ١ ىلغ :ينبم ضام لعف .: متنك .مناج طرش فرح : نإ! نوئمؤت متنك نإ ©
 | مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 :نونمؤت .روكذلا عمج ةمالع.ميملاو مزج لحم يف طرشلا ْلعف لعفلاو «ناك»

 , مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «تاك) ربخ بصن: لحب يف «نونمؤت» ةلمحو

 . لوسرلاو هللا ىلا هودرف رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت متنك نا :ريدقتلاو .ةائعم

  :مويلاو .نونمؤب ؛ قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : رخآلاو مويلاو هللاي ©

 كر



 ةرورجم مويلل - تعن  ةفص : رخآلا .ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب فوطعم

 : ةرسكلاب هلثم

 0 اي يالا سا : ريح كلذ ©

  رشأ اهلصأو رش لثم فلألا تفذح 2 ريخأ

 عوفرم (ريخا ىلع فطعلا واوب فوطعم :نسحأو : اليوأت نسحأو ©

 . ةحتفلاب بوصنم زييمت ًاليوأت ةمضلاب

 امين سيق كا قس سدد رع 2 ودسر م

 نأَنوُدبر كب ملْمَأَمَو كَل لني أومأَعنب 7
 ور 0 و 0-0 4 ص

 أ 2 دبرَتَو دب اورتن أ اورم 6 توُنطلالِإ اوبك

0320 
 © اَدِجالْلَص

 يفن ةادأ : مل . بيجعتلاو ريرقتلا ىنعم يف ماهفتسا فلأ : فلألا : رت ملأ ©

 هرخآ فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو مزجو

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نيذلا .رج فرح ىلا : نومعزي نيذلا ىلإ ©

 :واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نومعزي .رجلا فرحب رج لحم يف

 . لوصوملا ةلص «نومعزي# ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هنشم ديكوتو بصن فرح : اونمآ مهنأ © :

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ (ْنا» مسإ بصت لحم يف نوكسلا ىلع

 :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ىرتب قلعتم «نيذلا ىلا» و 1ْنأ» ربحت عفر لحم يف «اونمآ» ةلمجو .ةقراف

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ «ام» و اونمآب قلعتم رورجبو راج : لزنأ امب ©

 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :لزنأ .ءابلاب رج لح يف
 . لوصوملا ةلص «لزنأ» ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلا

 لا



 ' واوب :ةفوطعم 1: لزنأ امو . لزنأب قلعتم رورجيو راج : لزنأ امو كيلإ©

 . اهبارعا برعتو «لّزنأ امو» ىلع فطعلا
 :فاكلاو :.«ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج ::نوديري كلبق نم ©

 1 «نومعزي)» بارعا برعت :نوديري . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم :ريمض

 : نأب بوصنم عراضم لعف :اومكاحتي .يردصم فرح ”: نأ : اومكاحتب نأ ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوتلا فذح :هبصن ةمالعو

 لوعفنم بصن لحب يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ»:و .ةقراف :فلألاو

 اهمسإ عم «ْنأ» و اهل لبع ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اومكاحتي# ةلمجو .نوديري

 . يف «نوذيري» ةلمجو .نؤمعزي لوعفبم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو

 : . لاح بصن لحم

 :وازلا :دقو .اومكاحتيب قلعتم رورجبو راج : دنقو توغاطلا ىلإ ©
 . قيقحت فرح :دق .ةيفانئتسإ

 ! مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :اورمأ : هي اورفكي نأ اورمأ ©

 :فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا ' . ةنعامجلا واوب هلاصتال

 ! ليوأتب هب اورفكي نأو «اومكاحتي نأ» بارعإ برعت :اورفكي نأ .ةقراف

 : قلعتم رؤرجبو راج هب . رفكلاب يأ فوذحم رج فرحب رج لجم يف ردصم

 ْ ْ . اورفكيب
 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديري .ةفطاع :واولا : ناطيشلا ديريو ©

 0 . ةمضلاب عوفرم لعاف :ناطيشلا

 لعف :لضي . بصنو يردصم فرح : ْنأ : ًاددعب ٌالالض مهلضي نأ ©

 , هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 ؛ هنأ و هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و . وه ةريدقت ًاناوج
 ' «ًالؤلض١ و ؛ديري# لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردضم ليوأتب اهالت امو

 ًالالضل  تعن  ةفص : ًاديعب . ةحتفلاب بوصنم «قلطم لوعفم» ردصم

 1 . ةحتفلاب ةيوصنم

 ت1
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 تفضيلا تناقل 1017271 37 ١
 دود َكنَع

 ةادآ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ .ةيفانتسا :وارلا : مهل ليق اذإو ©
 : مه . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :ليق .ةمزاج ريغ طرش

 ؛ليق» ةلمحو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و رج فرح : مإللا

 . ليقب قلعتم «مهلا رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف اهالت امو

 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ام ىلا اولاعت © :

 ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةسمخلا

 مسإ :ام .رج فرح :ىلا .لعاف بئان عفر لحم يف «اهالت امو اولاعت»

 . اولاعتب قلعتم «ام ىلإ» و ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لزنأ .لوصوملا ةلص :ةلمجلا : هللا لزنأ ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل

 اولاعتب قلعتم رورجمو راج :لوسرلا ىلا .ةفطاع :واولا: لوسرلا ىلإو ©

 . (هللا لزنا ام ىلإ) ىلع فوطعم

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تيأر : نيقفاثملا تبآر ©

 هب لوعفم : نيقفانملا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . بطاخملا

 . درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيقفانملا تيأر" و

 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودصي : ادودص كنع نودّصي ©

 قلعتم رورجو راج : كنع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 لحم يف 'نودصي» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :ًادودص .نودصيب

 . لاح بصنت



 | لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانئتيسا : ءافلا : فيكف ©

 . (نوعنصي فيك 0 ل لاح بصت

 ' ريغ طرش ةادآ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ : ةييصم مهتباصأ اذإ ©

 ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو عقلا لع يبم ىضام لعف :مهتباصأ .ةمزاج

 | لعاق :ةبيصم . .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه»و اف لع

 01 . هيلا فاضم رج لحم يف «مهتباصأ» ةلمجلاو ةمضلاب عوف رم

 : تمدق ام ببسب يأ مهتباصأب قلعتم رورجو راج : مهيدبأ تمدق امب ©

 ٠ مسا :ام0 زج فرح :ءابلا .هلحم هيلا -فقاضملا لحو فاضملا فذحف مهيديأ

 ! ىلع ينبم ضام لعف :تمدق .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ةرذقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : مهب مديأ .ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو .حتفلا

 : ةلخجو ةفاضالاب رج لحم يف لصملا نيبئاغلا ريمض امها و لقشلل ءايلا ىلع

 ' ًاراضتخا فوذحم ريمض لوصول نأ دئاعلاو لوصوملا ٌةلص «مهي مديأ تمدق»

 ْ . هتمدق اب ' ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف :كوءاج. .فطع فرحإ :مث: كوءاج مث ©

 1 : فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا ..ةنعامجلا واوب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لح يف حلتفلا ىلع ينبم لصتم: ريمض
 عوفرم الفم لمف ١ نوفلحي .لاح بصن لحم يف :ةلمبجلا : هللاب نوقلحي ©

 رورخجمو راج :هللاب :. لعاف عفر لحم يف لصتم .ريمض :واولا . .نونلا توبشب

 1 اسي قش تاكا

 ! ينام ليف : اندرأ .مسقلا باوج يف تءاج «4ام» ىنغمب : نإ : اذدرأ نإ ©

 : 0 لص رياض هان و نيكل ريمصقب هناا ةوكسلا لع يبس

 ا



 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 هب لوعفم : ًاناسحإ . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ًاقيفوتو ًاناسحإ الإ ©
 هلثم بوصنم ؛ًاناسحا» ىلع فطعلا واوب فوطعم :ًاقيفرت .ةحتفلاب بوصنم

0 
 3 ا

 دو 100 وعضو اوةيروأف امد يَنبدلا كل كلو <

 © َنِاَلَقم هاد

 ةعامجلا واو نم لدب عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : كئلوأ ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «كوءاج» يف

 بارعإ زوجيو كتلوأل ةفص عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لوصرم مسا : نيذلا ©

 هريدقت فوذحم أدتبمل ًارمخ عفر لحم يف «نيذلا» و ًأدتبم عفر لحم يف «ككئلوأ»

 . «كتلوأ» أدتبملل ًاربخ عفر لحم يف 1نيذلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو.«مهاا

 هللا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ملعي .لوصوملا ةلص ةلمجلا : هللا ملعي ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا :ام : مهبولق ف ام ©

 :هرج ةمالعو نمب رورجم مسا :بولق .رج افرح :يف . «ملعي» لعفلل

 «مهبولق يف» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلا

 .مهبولق يف رقتسم وه ام وأ رقتسا ام :اهريدقت ةفوذحم لوصوم ةلصب قلعتم

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضرعأ . ةيفانئتسإ : ءافلا : مهنع ضرعأف ©

 «مهلو رج فرح نع : مهنع .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . نمي رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 اهبارعإ نابرعتو «ضرعأ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : لقو مهظعو ©

 «مهنعاو هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو

 . ضرعأب قلعتم

7١١ 



 يفد بارعإ برعيو :مهسفنأ يف .قلعتم رورجمو راج. مهسفنأ يف يف مهل«
 ؛ ىنعمي وأ مهب . ًايلاخ يأ «لق» ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم وهو ميول

 ١ . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ًالوقا وصوملل تعن

 و
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 © 2 يت[6 ةلاوذج] ونقل ةكرتنكتاةلازتنكملا

 'ءاهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسإ :واولا : لوسر نم انلسرأ امو ©
 ةناجليس ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبس نضام لمش : انلسرأ
 رج افرح : نم ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اانا و ميخفتلاو ميظعتلل
 هي لوعفم هنأ ىلع الع بوصنم ًاظفل رورجم مسا : لوسز . ديكوتلل دئاز
 1 . ًالوسر انلسرأ ريدقتب

 .يهو ليلعتلا مال : م : عاطيل .يفنلا دعب قيقحت فرج : الإ : عاطيل الإ ©

 يب ليلا مل عب ةرمشلا نأب يوصنم ياضم لعف :عاطي .رج فرح
 :ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأ» و .وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلا
 1 .. انلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو. ماللاب رج لحم يف ردصم

 رورجت هيلا فاضع : ةلالجلا ظفل هللا . عاطيب قلعتنم رورجمو راج : هللا نذإي ©
 ٠ . ةرسكلا ربجلا ةمالعو ميظعتلل

 ؛ فرح :مهمَأ .مزاج ريغ طرش فرح :ول .ةينفانئتسإا :راولا : مهنأ ولو ©
 .«ذأ» مسا بصن لخ يف نيئاغلا ريمض مما و لحفل تنم حلوا نع

 . اه لعال هنأ" 0

 , ىلع ينبم ضام لعف : هوملظ . هل لح ال ليلعتلل فزح : ذإ : اوملظ نإ ©
 ٠ ةلمحو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :و رولا فلا

 ””اآ5



 يف ردصم ليوأتب «اهربخو اهمسا عم نأ» و «ْنأا ربخ عفر لحم يف «اوملظ»

 مهسفنأ مهملظ تبثول :ريدقتلاو تبث :هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم

 . اميحر ًاباوت هللا اودجول هلل مهراهغتساو

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ ©

 . ةفاضالاب

 بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو .!اوملظ» بارعإ برعت : كوءاج ©

 :ريدقتلا ةفوذحم لاحي ةقلعتم بصنت لع 2 (كوءاج» ةلمحو هب لوعفقم

 . نييئأت كوءاج

 . اهبارعإ برعتو «سفنأ اوملظ١ ىلع ءافلاب ةفوطعم : هللا اورفغتساف ©

 ىلع ينبم يضام لعف :رفختسا .ةفطاع :واولا : لوسرلا مهل رفغتساو © .

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» اورفغتساب قلعتم رورجمو راج :مهل . حتفلا

 :اودجو .اولا باوج يف ةعقاو :ماللا : اًميحر ًاياوت هللا اودجول ©

 ال مزاج ريغ طرش باوج «اهالت امو اودجو» ةلمجو «اوملظ» بارعإ برعت

 :ًاباوت .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :ةلالجلا ظفل :هللا .اهل لحم

 ًاباوتل - تعن  ةفص :ايحر . ةحتفلاب بوصنم «دجو» لعفلل ٍناث هب لوعفم

 . ةنوئملا ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 مه ف اووي مهي افهم ل كتي 0 510

 *8 ايا اَولسْنَو تقام
 كرف : هيو مقفل ةطوم د ال. يقاتل : انا: كيو الق

 راجلاو ميظعتلل رورجم هناحبس هب مسقم :كبر .رج فرح مسقلا واو :واولا
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 تك را



 ' توبثب عرفرم عراضم لعف : نونمؤي ٠ .اه لمع ال ةيفان : ال: نوئمؤي ال ©

 ٠ باوج «نونمؤي ال١ ؛ةلمجو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريجسم .٠ قاولاو نونلا
 ' . اهل لحم ال مسقلا

 أ نأ بوضتم عراضم لعف : كومكحي .. رجو ةياغ فرج : كؤمكحي ىتح ©
 لخم' يف لصتم ريمض :واولا .نوئلا فذح هبصن ةمالعو (ىتحا دعب ةرمضم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلغ ينبم لصتم ريمض :فاكلاو :لعاف عفز
 ١ ةلص (كومكحي» ةلمجو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتن اهدنعب امو (نأ» و

 ش . نونمؤي الب قلعتم رورجملاو راجلاو ا لح ال ةرمضملا «نأ»

 : ينبم لوصوم مسا ؛ام) و رجشب قلعتم رورجبو راج : مهنيب :رجش اميف ©
 :ةلعافو حتفلا ىلع. ينبم ضام لعف : رجش .:يفب رنجب لحم يف نوكسلا ىلع

 زجنشب قلعتم ناكم فرظ : مهنيب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 ةلمجو ةنفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مه3و ةحتفلاب بوصنم

 ايف يأ مهنيب طلتخا ايف ىنعمب احل لحم ال لوصوملا ةلص «مهنيب رجش»
 . نوعزانتي

 ىلع ةفوطعم : اودجي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : مث : اودجب ال مث ©

 ١ . اهبارعا برعتو "ارمكجيف
 ٠ يف نييئاغلا ريمض «مه» و اودجيب قلعتم رورجو راج : ًاحرح مهسفنأ نم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اجرخ .ةفاضالاب رج لح

 لع ينم شام ليف ١ تيت . اجرحي ناعم ريرشي راج : تيبخق امض«

 . لوصوم ا ةلص («تيضق#» ١ ةلمجو لعاف عفر لحم

 كيو لع فطسلا واو ةقرطعم اوملسيو : اًميلست اوفلسيو ©

 ! بوصنم .قلطم لوعفم هريركت ةلزنمب لعفلل ديكأت [يلست اهبارعإ برعتو
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 تراست ة لس لموت 7م ةرور سو خ09 26.2 1س | < دم سس يي وا :
 لإ راسقاتة ريد نماوجرخأاوأ مك اودفأ أَم هع اسك اَوَو 11

 2 25 4( دو ب سا | 7 4 ف امه ذرب هو 4 اجو هر
 88 ايدو مط ارح ناكل هيب نوظعو امأوُلعَفمْحَأَو كن

 :نأ :انأ .مزاج ريغ طرش فرح :ول .ةيفانتسإ :واولا : اذيتك انأ ولو © .

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انبتك .«نأ» مسا بصن لحم

 ةلمحو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و ميخفتلاو ميظعتلل ملكتملا

 لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأ» ربخ عفر يف «انيتك»

 . فوذحم لعفل 1

 ىلع ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض «مه» و انبتكب قلعتم رورجمو راج : مهيلع © .
 . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 . نينكاسلا ءاقتلال اون ترسك يأ ىنعمب انه ةففخملا : نأ : اولتقا نأ ©

 .ةسمخلا :لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتقا ١

 . ةقراف : فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : مكسفنأ ©
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 فطعلا فرح وأب ةفوطعم : اوجرخا وأ : مكرايد نم اوجرخا وأ ©

 رورجبو راج : مكرايد نم . اهبارعإ برهتو « اولتقا » ةلمح ىلع ريبختلل

 .عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا . اوجرخأب

 مضلا ىلع ينبم نضام لعف : هولعف . ال لمع ال ةيفان : ام : الإ هولعف ام ©

 ريغ طرش باوج «هولعف ام» ةلمجحو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . احل لمع ال رصح ةادأ : الإ .امل لحم ال مزاج

 يأ 2 ذ١ يف واولا ريمضلا نم لدب هنأل ةمضلاب عوفرم مسا : مهنم ليلق ©

 مك



 راج :مهنم .قسن فطع نييفوكلا دنعو نيرصبلا دنع لك نم ضعب لدب

 ٍ . «ليلق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 , بطصن فرح نأ .مزاج ريغ طرش فرح : ول .ةفطانع :واولا : مهنأ ولو ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو
 ! . «نأ» مسا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولعف : هي نوظعوب ام اولعف ©
 ! مسا ؛ام :ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض :واولا .ةعامجلا

 عراضم لغف :نوظعوي .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا| ىلع ينبم لوصوم
 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرب وهجملا ينس

 ةلئط « نوظعوي » ةلمجو نوظعويب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف بئان

 : عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهربخو اهمسا عم نأ» و اهل لع ال لوضوملا
 هب نوظعوي ام مهلعف تبث ول :ريدقتلاو . تبث كك فوذع لعفل لعاف

 ١ .«انبتك انأ ولو» ةلجج ىلع ريدقتلا اذه قبطنيو مهل اريخ ناكل

 ينبم صقان ضام لعف «ناكلا باوج يف ةعقاو :ماللا : مهل ًاريخ ناكل ©

 ' «ناك١ ربخ :اريخ .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :اهمساو حتفلا ىلع

 : لج, ال مزاج ريغ طرش باوج ؛مهل ًاريخ ناكلا ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم

 . ًاريخب قلعتمرور جو راج :مهل .ال

 1 اهبارسعا ؛ ترعتو «ًاريخ# ىلع فطعلا واوب فوطعم : :دشأو ًاتمثبت دشأو ©
 . ةحتفلاب بوصنم زييم أتيبثت

 © اعلا نتف د

 : . هل لمم ال ردقم لاؤسل باوج فرح :اذإ ,. ميفانتتسإ .: :٠ ًاذإو ©

 ' ترركو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛ول» باوج يف ةعقاو : ماللا : اتيت ٠
 و عفرلا ريمضب ينبم ضام لغف تاو ديب , ما ةرلا ريمضب هلاصتال ن ١ : نام اعف : «انيتإاو ديكأتلل
 : يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف.عفر لحم يف ل هم ريمض

 هو



 . لوأ هب لوعفم بصن لحم

 : ندل رج فرح :نم .انيتآب قلعتم رورجمو راج : اًميظع ًارجأ اندل نم ©
 رورجملاو راجلاو ةدنعا ةلزنمب يهو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا د

 رجأ . هيلع ةمدقم ةفضب قلعتم هنأل « ًارجأ ١ نم لاحب وأ انيتآب قلعتم
 هلثم بوصنم ًارجأل - تعن  ةفص : اًيظع .ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم
 . ةطسفلاب

 © هسا فيتو
 مهانيتآلا١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اًميقتسم ًاطارص مهانيدهلو 6.

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «(يظع ارجأ

 نقيض يلا لعَكف أَنْزَلَ اومن دامو 4

 *  اًكَنَدِبيوأَر حو نكات
 يف نوكسلا ىلع يئبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسإ : واولا : عطي نمو © :

 مزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : عطي . ًادتيم عفر لحي

 لعف ؛اتلمحو افيفخت ءايلا تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرصخأ نوكس

 ًازاوج رتتسم ريمض «عطي» لعافو أدتسملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا
 وه هريدقت

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظنل هللا : لوسرلاو هللا ©

 . ًاضيأ ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظنل ىلع فطعلا واوب فوطعم : لوسرلاو

 ينبم ةراشا مسا :ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار :ءانلا : نيذلا عم كئلوأف ©
 ناكم فرظ :عم .باطخ فرح :فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع

 مسا : نيذلا . ربخلاب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
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 أ قلعتم «نيذلا عم» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 0 . ؟نوميق١ هزيدقت أدتبملل فوذحم ريخب

 . ىلع ينبم ضام لعف : معنأ . لوصوملا ةلص : ةلمجلا: مهنلع هللا معنأ ©

 ! راج .: مهيلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل هللا . حتفلا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و معنأب قلعتم رورجمو
 لحن يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج « اهالت امو كئلوأف ١ ةلمجو ىلعب

 . : . مرج

 رج ةمالعو «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو زاج : نييينلا نم ٠

 7! .طرفملا نيولت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسأ : نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيىدصلاو ©

 . ةرسكلا «ءادهشلا» زج ةمالعو اهبارعا :ثرعتو "نييبنلا» ىلع

 . ىلع ينبم.صضام لعف : نسح . ةفطاع : رارلا : ًاقيفر كئلوأ نسحو «©

 ؛ لعاف عقر لحم يف رسكلا ناع ينبم ةراششا مسا : ءالوأ : كئلوأ . حتفلا

 . هنأك بجعتلا ىنعم ميفو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاقيفر . : باطخلل : فاكلاو

 . ًالاح نوكي نا زوجيو ًاقيفر كئلوأ نسحأ امو ليق

 ْ 0 اهي تاكل 6
 ادم عقر لع يف نوكسلا لع يتيم راسا مسا ا : هللا نم لضفلا كلذ ©

 : ةمنفلاب عوقرم أدتبملا نم لدب :لضفلا .باطخلل :فاكلاو .دعبلل :ماللاو

 , قلعتم عفر لحم يف ميظعتلل رورجتو راج : هللا نم .هل ةفص هبارعإ زوجين

 ١ . ادتملاز

 ! متفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىفك .ةيفاننتسإ : واولا : اًميلع هتلاب ىفكو ©
 ' + ةلالجلا ظفل . دكاز رج فرح ': ءابلا.: هللاب . رذعتلل فلألا لع ردقملا

 | بوضنم زيي : يلع . لعاف هنأ لع الحم عوفرم أظفل ميظعتلل رورجم مسا

 . ةحتنفلاب
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 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :يأ ءادن ةادأ :اي : اوذمآ نيذلا اهبأ اب ©

 نم لدب : حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .هيبنتلل هاه» و بضصن

 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآأ :«يأ»

 ةلص ؛اونمآ» ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اهل لحم ال لوصوملا

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوذح : مكرذح اوذخ .٠

 . ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :مكرذح

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف ّْ

 .اهبارعإ برعتو «اوذخلا ىلع ءافلاب ةفوطعم :اورفناف : تابث اورفناف 5

 وأ «اورفنا»يف عفرلا ريمض نم لاح يهو نيقرفتم ىنعمب تاعامج يأ :تابث

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةرسكلاب ةبوصنم قتشملاب ةلوؤم

 لاح : ًاعيمج . «اورفتاف» بارعا برعت : اورفنأ وأ : ًاعيمج اورفنآ وأ ©

 . ةحتفلاب بوصنم ٠

  7اذ لع آَمَضأدَكلَ سيم مكتبلصأذ دويل ةانطي دا ١ يا وتناسب 72 هس ج2 م 5١

 .٠  26.لعفلاب هبشم 'ديكوتو بصن فرح : َّنِإ .ةيفانئتسا : واولا : ؛ مكنم
 ةمالع ميملاو نمي رج ل ُِ لصتم ريمض :فاكلا رج فرح نم : مكنم

 . مدقملا «نإ» ريخب قلعتم عفر لحم يف رورجملاو راجلاو روكذلا عمج

 اهربتعي نم كانهو ديكوتلا مال نركت نأ. زوجيو . ءادتبالا مال : ماللا: نمل ©
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 مسا, :نم. .ةقلحزملا مال نوكت ةلاحلا هذه يفف (رووفخل هللا َنِإ) ةلزنمب
 . رخثؤم نإ مسا بصن لح يف نوكسللا ىلع ينبم لوصوم

 / مقا نمل مكن د :هريدقت فوذخ مسق باوج يف ةعققاو :ماللا : نئّطبيل .٠

 ش ريم : لعافلاو . ةليفثلا ديكوتلا ثثب هلاصنال حفلا ىلع يتبم عياضم

 : .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 | مزاج طرش فرح : نإ .ةيفانئتسإ : ءافلا : ةبيضم مكتباصأ ْنِإف ©

 :ءاتلا .طرشلا لعف نب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :باصأ

 ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض.فاكلا ةنكاسلا ثينأتلا

 ' هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو . حتفلا ىلع ينببم ضام لعف : لاق ©

 .امل

 ” لقا .«لوقلا لوقم» هب لوعفغم بصن لحم يف :ةلمجلا :. ىلع هللا معنأ دق ©

 لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :معنأ .قيقحت فرح
 : ملكتملا ءايو معنأب قلعتم رورجمو راج :ىللع .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . ىلعب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 بصن لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم (نيح١ ىنعممب نامز فرظ :ذإ : : .نكأ مل نإ ©

 عياضم لمش : نكأ .بلقو يفنو مزج فرح :مل .؛مُهَنْأا لعفلاب قلعتم
 :اهمساو افيفخت واولا .تقذحو هرخآ نوكس همزجأ ةمالعو ملب موزجم صقان
 ' رج لح يف ؛اذيهش مهعم نكأ ملا ةلمجو .انأ :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض
 , 4ذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ةيفرظلا لع بصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فْزظ : ًاديهش مهعم ٠

 ل يف ةلدجب ةلعتم : مهعمو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريملض (مهاو

 . ةحتفلاب بوصنم «ن أل ريخ :اديهش. . لاح بصن
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 تئطوو مسقلل ةتذؤمو ةئطوم :ماللا .ةفطاع :واولا : مكباصأ نئلو ©
 ينبم ىضام لمف :باصأ ا .نثل هلل يأ هل باوسجلا ْ

 ا عج ةماعلا عدم هب لوعفم

 زورجيو راج : هللا نم ..ةمضلاب عوفرم لعاف : لضف : هللا نم لضف ©
 . اضفل ةقصب ولعتم ميظعتلل ِ

 ىلع ينبم عراضم لعف : نلوقي . مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نلوقيل ©
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا 1

 اه لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «لضف مكباصألا ةلمجو ..وه
 هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو ال لحم ال مسقلا باوج «نلوقيل# ةلمجو

 فرح : .ففغ هنأل هل لمع ال لعفلاب هبشم فرح :نأك : نكت مل نأك ©
 همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : نكت ٠ بلقو مزجو يفن

 .افيفخت هواو تفذدحو هرخأ نوكس

 يف لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :ن ,ب :ةثيبو مكنيب ©

 لع فطعلا واوب ةفوطعم : هنيبو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب دج ل

 (نكت» رخب قلعتم بصن لم ف (مكنيباا ةلمحلا هيشو اهلثم برعتو (كنيبال

 . مدقملا

 نيو مكمي نكن | 3ك ةصو .ةمضلاب عوفرم رخؤم «نكت» مس ا: ةدوم ©
 نم اه لم ال "ينتيلاي» هب لوعفم نيبو «نلوقيل" ىل زعفلا نيب ةيضارتعإ «ةدوم

 . بارعإلا
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 .لوقم# هب لوعفم بصن لح يف اهالت امو ةلمجلا : مهعم تنك ينتيل اي .٠
 :اي :ليقو :.الثم ءالؤه اي :ريدقتلاو انه فوذحم ىدانملاو .ءاذن ةادأ اي «لوقلا

 ريمض ءايلا, ينمتلل لعفلاب هبشم فرح :تيل .تيلب تقبس اهنأل هيبنت فرح
 :لعف:«تنك» و .ةياقولل نونلاو مسا بصن لح يف ؛ملكتملا ريمض» لصتم
 يمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم. صقان ضام

 ١ ق اهريخو اهمسا عم «ناك»و «ناك» مسا عفر ل قف «ملكتملا ريمض» لصتم

 ريملض «مه) و «ناك١ ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم ٠ «تيلا ربجخ عفر لحم

 . ةفاضالابأ رج لحم يف نيبئاغلا

 'نأب:بوصنم عراضم لغف : زوفأ . ةيببس : ءافلا : اًميظع ًاروف زوفاف ©
 'ابوجنو هيف .رتتسم ريمض لعافلاو تيلب .ةقوبسم اهنأل ةيببسلا ءاف دعب ةرمضم
 ازوفل - تعن  ةفص يظع ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم' :ًازوف .انأ هريدقت
 1 ١ اه لحت'ال ةرمضملا "نأ/ ةلص زوفأ» ةلمجو ةجيتفلاب هلثف ةبوصنم

 فيكي أقل ناب توريس زيت ٠ ؛
 **  ملنعاَعلِ دو قوس تيدي

 'لعف  :لتاقي .رمألا مال :ماللا . ةيفاننتسا : ءافلا : هللا:لديس يف لتاقبلف ©
 رورجمو راج : ليبس يف . نوكسلا همزج ةمالعو رمألا مالب موزحم عراضم

 : ٠ ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم ,: هللا . لتاقيب قلعتم

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نو رشد نيذلا ©

 3 نوننلا توبثب عوفرم عراضم لعف اه لحم ال لوصوملا ةلص : نورشي

 . نوعيبي ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 تبتكر ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةايحلا : ةرخآلاب ايندلا ةايحلا ©
 دلا .ةعامجلا واوب ًاهيبشت اهدعب فلألا تديزو مخفي نم ةغل لع واولاب

 قل ور د ةرخآلاو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةايخلل تعن  ةقفص
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 . هرخآلا باوثب يأ هلحم فاضملا لحو فاضملا فذحو نورشيب 1

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم . ةيفانئكسا :واولا : لقاقب نمو ©

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف «لتاقي» و أادتبم عفر لحم ا

 لعف اتلمجو وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .نوكسلا :همزج

 . أدتمملا ربخ عفر لحم يف :هباوجو طرشلا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . لتاقيب قلعتم رورجمو راج : هللا لييس يف ©

 1 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 هلثم موزجم «لتاقي) ىلع فوطعم عراضم لغف :لتقي .ةفطاع :ءافلا : لتقيف ©

 . لوهجملل ينبم لعفلاو .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بتانو 1

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . « لتقي ١ ىلع وأب ةفرطعم : بلغي ىأ «أ
 . وه هريدقت

 «لابقتسا» فرح : فوس . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هيقؤون. فوسف ©

 للا ءايلا لع ردنا ةمضلا/ عوفرم عاضم لعف : هيلا فيو ش
 ينبم لصتم ريمض : ءاطلاو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 مزاج طرش باوج «هيتؤن فوسف» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع

 انج ل ف ست فرس ليس يلف

 تعن  ةفص :(يظع . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : رجأ : اًميظع ًارجأ ©

0 

 مَنيِفعصاسسْلاَو هلال يبس نولي مال عكر مَو 0

 © ايص11 نمالْزكِجَلو 52

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :ام .ةيفانئتسا :واولا : مكل امو ©

 را



 ١ عمج ةمالغ ميملاو أدتبملا ربخب قلعتم عفر لح يف رورجيؤ زاج :مكل .أ

 . لاح بصن لحم يف.«نولتاقت ال» ةلمحو وركألا

 ! توبثب عوفرم عراضم لعف :نولتاقت .اهل لمع ال ةيفان :ال: نولتاقت ال ©

 ا ..لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا

 | هيلإ فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .نولتاقتب قلعتم رورجمو زاج : هللا 57 نه

 . ةفاضالاب ميظعتلل رو

 :هّرج ةمالعو هللا ليبس يف» لع فطعلا واوب فوطعمل : يقعضتسملاو ©

 : هللا ليبس يف يأ درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو .ملاس رئكذم عمج هنأل ءايلأ

 ىلع اضيأ ءايلاب ةبوصنم ةملكلا نوكت نأ زرجيو نيفعضتسملا صالخ نمو

 .ةيلاح واولا . نوكت ةلاحلا هذه يفو صخأو : يأ ردقم لعفب صاصتخالا

 . ًالاح بصن لحم يف ؛نيفعضتسملا صخأ)» ةلمحو

 ءابنلاو رورجيو راج :لاجرلا نم ؛ نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم «
 : :رججلا ةمالعو هلثم نارورجم «لاجرلا» ىلع فطعلا يواوب نافرطعم نادلاولاو
 يف ريدقتلا «نيفعضتسملا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم «لاجرلا نم» و .ةرسكلا

 ْ : .٠ لاجرلا نم مهنوك لاح

 , ةفصا رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا: نولوقي نيذلا ©
 ؛ ةلاحأ يف بصن لحم يفو ةقوطعم : : اهارعإ ةلاح يف نيفعضتسملل  تعن

 ؛ :تارعإ برعت . لوصوملا ةلص نولوقي «صخأ» لعفلل هب ًالوعفم اهبارعإ
 1 . نرلتاقت

 لوقم» هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : ةيرقلا هذه نم مجرخأ اًنبر ©
 , ريمض «ان».واي :اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا: . «لوقلا

 , ءاعدأ لعفأ ,: انجرخأ هيلا فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم

 : ًابوجو هيف شتسم ريمض :لعافلاو . ذوكسلا ىلع ينبم باط ةغمصب لسينو

 ' بطن لم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ررمض «ان» و .تنأ :هري

 وج لمع يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسا :هذه رج فرح :نم .هب لوعفم

 رب م



 نمالو ة ةرسكلا :هرج ةمالعو هلثم ةرورجم ةراشإلا مسا نم لدي :ةيرقلا .نميب

 . انجرخأب قلعتم «ةيرقلا هذه

 ملاظلا ركذ دقو اهلثم ةرورجم ةيرقلل - تعن  ةغص :ملاظلا : اهلهأ ملاظلا ©

 بارعإ يطعأف اهلهأ ىلا دنسم هنأ آلا ةيرقلل فصو هنأل ثنوم هفوصومو

 يتلا ةيرفلا هذه نم : لوقت (ى لهألا ىلا هدانسإل ركذو اهتفص هنأل ةيرقلا

 «اه) و ةمضلاب عوف رم «ملاظلا» لعافلا مسالا لعاف «اهلهأل و . اهلهأ ملظ

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 راج : انل . اهبارعإ برعتو «جرخأ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : انل لعجاو © :

 . لعجاب قلعتم رورجمو

 رج يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : كندل . رج فرح : نم : ايلو كندل نم ©

 نم» و ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو .نمب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًايلو . لعجاب قلعتم «كندل

 كندل نم انل لعجاو» بارعا برعت : ًاريصن كندل نم انل لعجاو «©

 . يلو ْ

 ايس ويكي الدكر ضال يس نوي أ نكاح تالا
 88 . ًاكيَصنكِنطبَنلاَدكَنإ نطَبَقلا وأو 04 سر م سو حسيب ست لس ب محب ع حو ست

 عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا :نيذلا : نولتاقي اونمآ نيذلا ©
 :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونما .ًادتيم :

 ةلص ؛اونمآ» ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ربمض

 لصتم ريمض :واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولتاقي .لوصوملا
 .ًادتبملا ربخخ عفر لح يف «نولتاقي» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف

 هيلإ فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .نولتاقيب قلعتم رورجمو راج : هللا ليمس ف ©
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 كر



 ' فطعلا واوب ةفرطعم : .توغاطلا لديس ىف نولتاقب اورفك نيذلاو ©

 : . اهبازعإ برعتو هللا ليبس يف نولتاقي اونمآ نيذلا» ىلع

 ش ىلع ينبم:رمأ لعف :اولتاق .ةيفانتسا ءافلا : ناطيشلا ءايلوآ اولتاقف ©
 : لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 ناظيشلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءايلوأ .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 «نإامسا :ديك .لعفلاب هبشنم ديكوتو بصن فرح : !ناطيشلا ديك نإ ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحم هيلإ فاضم :ناطيشلا .ةحتفلاب بوصتم

 ! ريمض :اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ْناك : افيعض ناك ©

 ةلهحلاو ةحتفلاب بوصنم ناك ربخ :ًافيعض .وه :هريدقت:ازاوج هيف رتتسم

 . ؟نإ) ربخ عفر لحم يف ةافيعض ناك» ةيلعفلا

 0 وصلو افخر تل تا
 كب سر و فاق آيس صافي نَا لاَمَصْلا

 1 12 واسواق 2 ةصردس و

 كي ل تا
 © كقولظ ارق

 | فرخ : مل بيجعتلا هانعمو ًاظفل ماهفتسا فلأ : فلألا : نيذلا ىلا رت ملأ ©

 .ةرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موز عراضم لعف : : رت . بلقو مزجو يفن

 - نوكي نأ زوجيو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف :رتتسم ريمض :لعافلاو ةلعلا فرح

 يفو بيجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي لو ري مل بطاخملا

 | فرح : هلا ٠ ره ةريدلقت ًاوج هيف اتتسم يمض لعاشلا نوكي ةلامحلا هذه

 .٠ رتب قلعتم
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 لعف :ليق .اه لحم ال لوصوملا ةلص :ةلمجلا : مكيدبأ اوفك مهل لبق ©

 «مهلاو ليقب قلعتم رورجمو راج :مهل .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوفك ' .ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 ريمض : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكيديأ . ةقراف : فلألاو

 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا لع ينبم لصتم
 . لعاف بئان عفر لحم يف ؟مكيديأ اوف

 فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو ©

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ةاكزلا اوتآو .اهيارعإ برعتو «اوفكا ىلع :اوميقأ
 امهبصن ةمالعو نابوصنم اهب نالوعفم : ةاكزلاو ةالصلا .«ةالصلا اورميقأ»

 مخفي نم ةغل ىلع واولاب .ةاكزلا . ةالصلا نيمسالا نم لك بتكو ةحتفلا

 . ةعامجلا واوب ًاهيبشت هدعب فلألا تديزو

 مزاج ريغ طرش مسا : ال .ةيفانئتسا : ءافلا : لاتقلا مهيلع بتك املف ©

 ضام لعف : بتك . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم
 بتكب قلعتم ؛محلا بارعا برعي مهيلع حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم
 رج لحم يف «لاتقلا مهيلع بتك» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف بثان :لاتقلا

 . ةفاضالاب

 :قيرف ال باوج دسم دس هل لحم ال ةءاجف فرح اذا : مهثم قيرف اذإ ©

 ةفصب قلعتم «مهنم' و ؟محلا بارعإ برعت : مهنم . ةمضلاب عوفرم ًادتبم
 .«قيرفا نم ةفوذحم

 ريمض :واولاو ..نونلا تربشب عوفرم عراضم لعف : سائلا نوشخي ©
 ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :سانلا . لعاف عفر لحم يف لصتم

 .1قيرفا ربخ عفر يف «نوشخت)

 لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا :فاكلا : هللا ةيشخك ©

 يأ هللا ةيشخن لهأ لثم سانلا نوشخ : ىنعمب (نوشخي١ ةلمح يف ر ممضلا نم

 ل”



 ميظعتلل :رورجم هيلا فاضم :ةلالحلا ظفل هللا . نا ةيشخ لال نيهبشم

 أ : رجلا ةمالعو

 ٠ بسم ًافاكلا لع فرطسم + دشأ .فلع فرح: 0: ةيئئاخ هنأ وأ 1

 واؤي هلاصتال مضلا ىلغ ينبم ضام لعف اولاق . ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 نأ زوجيو .ةقراف :فلألاو .لعاق عفر' لحم يف لصتم ريهض :واولا .ةنعامجلا

 «ردصم) .زذقم قلطم لوعفمل ةفص بصن لحم يف ؛ةيشخك» يف فاكلا نوكت

 .٠" هللا ةيشخ لثم ةيشخ سانلا نوشخي يأ

 ' ىذانم :بنر .«لوقلا لوقم» هب لوعغم بصن لحم يف اهالت امو ةلمجلا : انّير ©:
 ! لم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو «اي) اهريدلقت ةفوذحم ءادن'ةادأب

 1 . ةفاضالاب رج

 : ماهفتسا مسا :ام . تبتكب قلعتم رورجبو راج : لاتقلا انيلع تبتك مل ©

 | رج فرحي ترج امنأل اهفلأ تطقسو . اللاب ربج لخ يف نركسلا ىلع ينبم

 رورو راج ١ انيلع .لمف قف لع يف لا لع م لستم ريمض :ءاتلاو

 نفل بلط وه سرسلاب هل لمع ال ضرع فرح :الول : انترخآ الول ©

 ضيضحت فرح ىرخألا يهو آله : ىنعمب انه الول نوكت نأ زوجيو .بدأتو

 ' لعف :تزخأ :انترخأ .ميدنتلا ديفت اهتاف صضام لعف :ىلع تلخد دق ابنوكلو

 ' لصتم ريمض :ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 بصن لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا.وإ . لعاف عفر لحم يف
 . هب لوعفقم

 لخأل - تعن - ةفص : بيرق . ترخأب قلعتم رورجمو رإج : مير# لجأ لإ ©

 : ةرسكلاب هلثم رو

 :هزريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض :هلعافو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : 0
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 . ًافيفخت واولا تفذحو . تنآ ْ

 :عاتم «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : ليلق ايندلا عاتم ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ايندلا .ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . ةمضلاب عوفرم ربخ :' ليلق .رذعتلل

 هلثم عوفرم «عانملا» ىلع فطعلا واوب فوطعم : ةرخآلاو : ريخ ةرخآلاو ©
 فلآلا تفذحو ريخأ : لصألاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . ةمضلاب

 . اهفذح حصفألا نأل

 كرحو نوكسلا ىلع ينبم مسا :نم .ريخب قلعتم رورجمو راج ؛ ىقتا نم«

 ىلع ينبم ٍضام لعف :ىقتا .ماللاب رج لح يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .رذعتلل :فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 . لوصوملا ةلص «ىقتا» ةلمجو .وه :هريدقت

 :نوملظت .اط لمع ال ةيفان :ال .ةيفانئتسا :واولا : ًاليتف نوملظت الو ©

 يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 فذحو ةركن هلأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم زييمت :ًاليتف .لعاف بئان عفر لحم
 . اراصتخا (ىقتا» لوعفم
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 4©© اًعيرَعَحر يلا ككيآ و لكلا ارا

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مناج ظرش مسا : نيأ : اونوكت ام نيأ ©

 نيأب موزجم عراضم لعف :اونوكت .ةدئاز :ام الجب قلمحم داكن قر
 لاعقألا نم هّنأل نونلا فذح همزج ةمالعو . متللح هانعم نأل مات لعف وهو

 ةلمحو .ةقراف : فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا
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 : رخآ هجو كانهو «نيأ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اونوكت»

 ١ نوكتل فوذحم مدقم ربخب ةقلعتم «نيأ» نوكت نأ زوجي وهو «انيإ) بارعإل

 . اهمسا واولاو ًاصقان ًاعراضم ٌداعف اونوكت# و
 : نيأب موزجم هوازرجو طرشلا باوج عراضم لعف : كردي : توملا مككردي ©

 . ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
 ١ «توملا مككردي» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : توم ا . روكذلا عمج ةمالع

 . اه لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج اوج

 | لعف متنك . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيضضارتعا : واولا : مقتك ولو ©

 ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام
 طرشلا باوجو روجكذلا عمج ةمالع ميملاو "ناك مسا عفر لحم يف لصتم

 . اهل لحم ال ةيضارتعا «ةديشم جورب يف متنك ولو» ريدقتب: هانعم مدقتل فوذحم

 ربخب قلعتم بصن لمح يف رورجمو راج : جورب يف : ةديشم جورب نه

 . اهلثم رورجم جوربل ةفض : ةديشم . «ناكا

 ! . ماج اطرش فرح : ّْنِإ . ةيفانتسا : اولا : ةئسح مهبصت نإو ©
 : . نوكسلا همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف :مهبصت
 ٠ يف نوكسلا ىلع ينبم نيبتاغلا ريمض (« مه » و نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنسح :.مدقم هب لوعفم بصن لحم

 باوج ةسماملا لاعفألا نم هّنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : اولوقي ©

 | لصتم ريمض :واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو نإبأ موزجم هؤازجو طرشلا
 | مناج ريغ طرش باوج ؛اولوقي» ةلمجو .ةقراف : فلألاو .لعاف عفر لحم يف

 0 . اف لعال

 ' :هذع «لؤقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا دنع نم هذه ©
 | قلعتم روزجيو راج :دنع نم .أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالججلا ظفل هللا .أدتبملا ربخب

 ١  .'ةرسكلا : رجلا

 كرو



 فلععلا واوب ةفرطعم : كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت ْنِإو ©
 :فاكلاو .اهبارعإ برعتو "هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإ» ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 :لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال : واولا .تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق © |

 . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض :

 :لك .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا دنع نم لك © '
 راج :دنع نم .هّللا دنع نم رشلاو ريخلا لك : ىنعملاو ةمضلاب عوفرم أدتبم 1

 رورجم هيلا فاضم :ةلالخلا ظفل هللا .أدتبملا ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو

 . ةفاضالاب ميظعتلل 1

 اهانعم ماهفتسا ظفل اهظفل :ام:.ةيفانعتسا :ءافلا: موقلا ءالؤهل امف ©

 فرح :ماللا :ءالؤه .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا بجعتلا

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا :ءالوأ .هيبنتلل :اه :ءالؤه .رج

 نم لدب : موقلا . أدتبملا ربخي قلعتم عفر لحم يف رورجملاو راجلاو ماللاب
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو هلثم رورحي !ءالؤها

 :نوداكي .اه لمع ال ةيفات :ال .لاح بصن لح يف ةلمجلا : نوداكب ال ©
 :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم صقان عراضم لعف

 . «داكي' مسا عفر لح يف لصتم ريمض
 لمف : نوهقفي . « داكي ؛ ربخ :بصن لحم يف ةلمجلا : ًاثيدح نوهقفي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :اثيدح

 اا 2 3-39
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :ام : ةئسح نم كباصأ ام ©

 ل”



 ٍ حفلا ىلع ينبم ضام لعف :باصأ . الصأ لوصوم مسا وهو أدتبم عفر

 .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمصض :لعافلاو . مزنجا لحم يف طرشلا لعف

 ١ روزجمو راج : ةلسح نم .هب لوعفم «بطاخملا ريسضا لصتم ريمض : فاكلا

 : ميظعتلل. زورجيو راج : هللا نم .طرشلا باوج يف ةعقاو ءانلا : هللا نمف ©

 ' مزاج طرش باوج (هللا نمف) ةلمحو .وه :هريدقت فوذحم ادتبملا ريخب قلعتم

 . بخ عفر لحن يف هبارجو طرشلا لعف اتلجو مزح نلمم يف ءافلاب نرتقم

 / ام » ىلع فطعلا واوب ةقوطعم : كسفن نمف ةثيس نم كباصأ امو ©

 ريمض « كسفن ؛ يف فاكلاو اهبارعإ برعتو « هللا نمف ةنسح نم كباصأ

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلسرأ . ةينفاننتسا: واولا : كاتلسرأو ©

 : لما عقر لسخ يف لصتم يعض 1 81د و ميظعتلل مللكتملا ريهضب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لحم يف لضتم ريمض ؛فاكلا'و

 0 اهلماعل دكؤم لاح :ًالوسر .انلسرأب قلعتم رورجيو راج: ًالوسر سانلل ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم ىنعملاو ظفللا يف

 ' ةختفلا ىلع ىنبم ضام لعف :ىفك .ةيفانئتسا :واولا : ًاديهش هللاب ىفكو ©
 : يف «نم» ةلزنمب دئاز رج فرح :ءابلا : هللاب .رتعتلل فلألا لع ةردقلا
 زيي: ًاديهش . فرم اظفل ميظعتلل رورجش «ىفكا لعاف : . ديكوتلا

 الملا فل لاح وأ ةحتقاب برصنم

 ©  اظيِفحمهلعكتأسْرْاَقاَْونمَو هلال دوف لولا عطيت 8٠١ : تا او وكس سا رن سراي مر ل 2 -

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : لوسرلا عطي نم ©
 : نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عياضم لجف : عطي . ًادتبم

 ريمض لعافلاو ًافيفخت هؤاي تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح دقو هرخآ

 د75



 اتلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوسرلا . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم

 . «نم١ ربخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف
 لعف :عاطأ .قيقحت :دق .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : هللا عاطأ دقف ©

 ظفل هللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 باوج «هللا عاطأ دقف» ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 . نمب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .فطع فرح :واولا : ىلوق نمو «©

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلوت .أدتبم عفر لحم يف

 . وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو رذعتلل

 .ال لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : كانلسرأ امف ©

 هناحبس ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كانلسرأ

 بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو
 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «كانلسرا ايفا ةلمحو .هب لوعفم

 . «نم١ ريخخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمحو !

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ىلع : ًاظيفح مهيلع ©

 قلعتم « مهيلع ١ و .ةحتفلاب بوصنم لاح : اظيفح . ىلعب رج لحم يف

 . «اظيفح» نم مدقم لاحب وأ كانلسرأب

 ا

 5 م أ و تق دم [س[س سةر أ 4س ب مشرك سلا رو

 م عْمْهَتُمهفِلط تيب ُكِدنِعْنسأوُرَر اذ ةَعاطَنولوْمَو 6١
 هشأق لوعت ىنأإ

 2 حس 17 بر دود أ هس و ىو و

 * كود كور لكود معروْعأَ نومي

 توبثب عوفرم عراضم لعف :نولوقي .ةيفانئتتسا :واولا : ةعاط نولوقيو ©

 فوذح أدتبملا ربخ :ةعاط :لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا

 يف : ةعاط انرمأ : ةيمسالا ةلمجلاو ةعاط ام وأ ةعاط اننأشو انرمأ : هريدقت

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم

 ا”



 ' ىلغ ىنبم .نامز فرظ : اذإ . ةيفانغتسا : ءافلا : كدنع نم اوزرم اذاف ©
 ' هلابطتال ممِضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوزرب .مزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا

 ٠ .ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض .: ؤاولا . ةعامجلا واوب

 لاحُب قلعتم رورجمو راج : كدنع نم . ةفاضالاب رج لحم يف «اوزرب» ةلمجو
 يف «بطاخملا ريمض» لصتم ريمض فاكلاو «اوزرب» يف :ريمضلا نم ةفوذجم
 . ةفاضالاب رج لحم

 "لاف : ةفئاط ٠ متفلا ىلع ينبم ضام لعف : تيب : مهنم ةفئاط تيب ©

 :نمو .ةفئاط نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :مهنم .ةمضلاب عوفرم

 : ةيلعفلا ةلمجلاو نمب ٌرج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛ مه.0:و ينايب رج فرح
 ' ريغ ثنؤم « ةفئاطلا ١ نأل لعفلا ركذو . اهل لحم ال مزانج ريغ طرش باوج

 . جوفلاو قيرفلا : ئنعمب اهنألو يقيقح

 ىلع ينبم لوصوم مسا يذلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ريغ : يذلا ريغ ©
 : . ةفاضالابا رج لحم يف نوكسلا

 ! هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقت ©
 1 : . لوصوملا ةلص «لوقت» ةلمجو .'تنأ 1

 ' ميظعتلل عوفرم ًادعبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :واولا: بتكي هللاو ©
 هيف. شئتسم ريمض :هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :بتكي ..ةمضلاب

 ا . ربخ عفر لحم يف «بتكي» ةلمجو .وه هريدقت ًاناوج

 .هب'لوعفم بصن لحم يف توكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :ام: نوتيبي ام ©
 : ىلا ٍدئاعلاو « نولوقي ١ ةبارعإ برجتو اهل لحم ال لوضوملا ةلص : نوتيسي
 :ريدقتلا اهب لوعفم هنأل لحملاب برصنم فوذحم ريمض اام» يذلا لوصوملا
 : ْ . هنوتيبيو هلوقت

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :ضرعأ .ةيفاتئتسا :ءافلا : مهنع ضرعأف ©

 ' قلعتم روزجمو راج :مهنع . تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتْشم ريمض :لعافلاو

 . نعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و ضرعأب

 تر



 ىلع .اهبارعإ برعتو «ضرعأ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هللا ىلع لكوتو ©

 ٠ لكوتب قلعتم رورجمو راج :هللا .

 صام لعف : ىفك .ةيفانئتسا : وأ . ةفطاع : واولا : ًالبكو هللاب ىقكو ©

 ظفل دئاز رج فرح : ءابلا : هللاب رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 زيبمت : ًاليكو . لعاف هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل ميظعتلل رورحي مسا : ةلالجلا

 . ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل نم لاح وأ ةحتفلاب بوصنم

 48 اريدك فكيت ْفاوُدَجَوأ هلا دعننكسيلَو ان م43

 افلا . ماهفتسا ظفل يف خيبرت فلأ : فلألا : نآرقلا نوريدتي الفأ ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوربدتي .ال لمع ال ةيفان : ال .ةينيزت ةدئاز

 بوصنم هب لوعفم :نآرقلا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا
 . ةحتفلاب

 :ناك .مزاج ريغ طرش فرح :ول .ةيفانكتسا : واولا : دنع نم ناك ولو © .

 هريدقت ًازاوج اهيف رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا لع ينبم صقان يضام لعف
 ربخب اهمساو حتفلا ىلع قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : دنع نم وه
 . («ناك١

 هيلا فاضم : هللا . ةسكلاب رورجم هيلا فاضم : ريغ : اودجول هللا ريغ ©

 يف ةعقاو : ماللا : اودجول . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف اودجو ؛ول" باوج
 طرش باوج «اودجول» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . اه لح ال مزاج ريغ

 هب لوعفم : ًافالتخا . اودجوب قلعتم رورجبو راج : ًاريثك ًافالتخا هيف ©
 هلثم ةبوصنم «ًافالتخا» فوصوملل - تعن  ةفص : ًاريثك . ةحتفلاب بوصنم ش

 . ةحتفلاب
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 اا لو ل 1 فا ابل 57 جادو ىلع
 ور ثسر عار ءوود زل مدر ونود

 0 ا

 © كيمو بقل
 : نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانكتسا : واولا : رمأ مهءاج اذإو ©

 : ييض ؟مها و حتفلا لع يم ام لعف : ءاج : ةمزاج ريغ طرش ةادأ

 : . ةفاضالاب رج لحم يف ارمأ معاج ةلمجو ةمضلاب

 وأ «رمأ». نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : فؤخلا وأ نمألا نم ©

 ْ هلثم رؤرجم «نمألا» ىلع وأب فوطعم : فوخلا
 ' ضام لعف :اوعاذا .اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمججلا : هب اوعاذا ©

 1 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم
 . نأل هوعاذأ :  ىنعملاو اوعاذأب قلعتم رورجيو راج :.هب .ةقراف :فتألاو لعاف

 . هسفئبو ءابلاب ىدعتي لعفلا

 | ١ ضام لعق :هودر . مزاج ريغ طرش فرح :ول .ةفطاغ 'واولا : هودر ولو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا واوي هلاضتال مضلا ىع ينبم

 . هب لوعفم بصن, ل يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ' .ىلإو هودرب قلعتم رورجمو راج : مهنم رمألا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ ©
 ءايلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم مسا ::يلوأ . رج فرخ : ىلإ ةفطاع :واولا

 ؛ ': مهنم !!ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم «رمألا»و ماسلا ركأملا عمجب قحلم هلأل

 . (رمألا ىلوأ» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 لع ينبم فام لعف: هملع .ةولا باوج يف ةعقاو : مالل : نيذلا هملعل ©
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 تدر



 باوج «نيذلا هملعل١ ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش

 عراضم لعف : هنوطبتتسي .لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مهنم هنوطينتسي ©

 ريمض : ءاحلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوقرم ش
 . اهبارعا قبس : مهنم .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 طرش فرح دوجول عانتما فرح :الول .ةيفانئتسا :واولا : هللا لضف الولو «©
 ١ هريدقت ًايوجو فوذحم : هربخو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لضف . مزاج ريغ :

 ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .نئاك .

 فاكلاو «الولا ريخب قلعتم رورجمو راج : متعبتال هتمحرو مكيلع ©

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىلعب رج لحت يف  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض
 ريمض ءاهلاو ةمضلاب هلثم ةعوفرم «لضف» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :هتمحرو

 يف ةعقاو : ماللا : متعبتالو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متعبتا . « الول ١ باوج

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءانلا .نيبطاخملا

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج "متعبتالا ةلمجو

 ةادأ : الإ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناطيشلا : ًاليلق الإ ناطيشلا ©
 الإب ىنثتسم : اليلق . «مهنم هنوطبنتسي نيذلا نم» ةلمج ىلإ دوعت ءانثتسا :

 . مهنم اليلق الإ مهنم هنوطبنتسب نيذلا هملعي : يأ ةحتفلاب بوصنم

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لتاق . ةيببس : ءافلا : هللا ليبس يف لتاقف ©

 قلعتم رورجمو راج :ليبس يف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعفلاو
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 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .لتاقب

 | عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف :فلكت .اهل لمع ال اةيفان :ال: فلكت ال ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو ةمضلاب

 ' فاكلاو ةحتفلاب بوصنم الاب ىنثتسم كسفن ءانثتسا ةاذأ : الإ : كسفن الإ ©
 . لمع الإ فلكت ال أ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع يئبم لصتم ريمض

 فبرعتو «نلتاق» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ضرحو : نينمؤملا ضرحو ©

 هب لوعفم :: نينمؤملا .نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب لعفلا رخخآ كرحو اهبارعا

 8 درفملا يف نيونتلا .نع ضوع : نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 . مشا: ةلالخلا ظفل هللا . صقأن ضام لعف : ىسع : فكي نأ هللا ىسع ©

 | لعف.: فكي . بصنو يردضم فرح : نأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم (ىسع»

 ًازاوجأ هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةحيتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم

 صقانلا لعفلا ربخ لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ)و و ا.ه :هريدقت

 , ربخ يأ ريخلا ريدقت لوح ةددعتم ءارآ كانهو ءاجرلا لاعُفَأ نم وهو «ىسع»
 لا . اهل لم ال ةيردصملا !نأ) ةلص «فكي# ةلمجو «ىسع»

 مشا : نيذلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سأب : اورفك نيذلا سأب «©
 ريس نيم لصف : ادرك. ةفاضألاب رج لع يف فلا لع يني لوصو
 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوبا هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف فئألاو

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : :ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : والا : ًاسأب دشأ لاو ©

 | بوطصنم زييمت ًاسأب ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : دشأ . ةرهاظلا ةمضلاب

 . ةجتفلاب

 . اهبازعا برعتو «ًاسأب ادلشأ» لع فطعلا واوب ةفرطعم : ًاليكذت دشأو ©

 ار
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 نق نبس 1 يح كدت عقم 1
 2 2 بَ ت16 رحتي

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : : ةنسح ةعافش عفشب نم ©

 :همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف عفشي أدتبم عفر لح
 - ردصم : ةعافش . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو هرمخآ نوكس

 ةيوصنم ةعافشل - تعن  ةفص «ةنسحا١ و هب لوعفملا دسم دس قلطم لوعفم

 . ؟نم» ربخ عفر يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو ةحتفلاب اهلثم

 ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : اهنم بيصن هل نكي ©

 نمي موزجم هقازجو طرشلا باوج صقان عراضم لعف : نكي .امل لحم

 رورجمو راج :هل .نينكاسلا ءاقتلال داولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 عوفرم رخؤم «نكي» مسا : بيصن .مدقم "نكي ربخب قلعتم بصن لحم يف

 . بيصن نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج : اهنم . ةعضلاب

 .اهبارعا برعتو «اهنم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفشي نم» ىلع فطعلا

 هللا حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو © '

 .ًاردتقم : ىنعمب «ًاتيقمو" ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ناك" مسا :ةلالجلا ظفل

 رورجم هيلا فاضم : ءيش .ًاتيقمب قلعتم رورجبو راج : اتيقم ءيش لك ىلع ©

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ ًاتيقم ةرسكلاب ش

 اهو ح1 وكماَدإ |ًامئند ًبرصتب ذك يقي و م3
 ىلع ىنبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانكتسا : واولا : ةيحتب متييح اذإو «

 ينبم ضام لعف : متييح . ةطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا

 لصتم ريمض : ءاتلا نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل
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 : يف انوع متيحلا ةلمجو عملا ةمالع ميلاو لعاق بئان عفر لع يف مضلا لع ينبم

 : . متيبحب قلعتم رؤرجمو راج «ةيحتب) و ةفاضالاب رج لح
 . مآ لف اريح .ظرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اهئم نسحأب اوّيحف ©

 ريمنض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوتلا فذح-. ىلع ينبم

 ايي قلعم ووو راج نسحأب .ةقراف فئألا . لعاف' عفر لحم يف لصتم

 . :فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو

 . نسحأب قلعتم رورجمو راج

 اهبارعا ننرعتو «اوّيحا ىلع ريبختلل ؛وأ» فطعلا فرحب اةفوطعم : اهودروأ ©
 : رورجملا فوصوملا فذحو هب لوعفم بصن لحن يف لضتم ريمض «اه) و

 . ؛ نسحأب اويخفا» ةلمجو اهنم نسحأ ةيحتب اويحف : ريدقتب هلحم ةفصلا تلحو

 ْ . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ. طرش باوج اانهنم

 ؛ اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هللا ّنِإ ©
 ' :اهملساو حتفلا ىلع .ينبم صقان ضضام لعف :ناك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ' عفر لمع يف «اهربخو اهمسا عم ناك١ ةلمجو . وه هريدقت ًائاوج تتسم ريمض
 : : ا , نإ سخ

 ' هيلا فاضم : ءيش ٠ .ًابيسحب قلعتم رورخمو راج : ًابيسح ءيش لك ىلع ©

 . ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ريخ ًابْيسح ةرسكلاب رورجم

 0 أيس 3070 درص در كل 5 هر خو ع بسس رم

 ه2 اندم ثَسرَسدْف يحلو حس ره مآ ١

 ٠ :ةادأ :ال ..ةيضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالصحلا فن : ' وه الإ هلإ ال للا ©

 ! بطت لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا .: هلإ : "نإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان

 ': وه . ءاتثتسا ةادأ : ل دوجوم وأ نئاك هريدقت ًايوجو فوذحم اهربختو

 ؛ عضوم نأل هلإ ال عضوم نم لدب عفر لح يف حتفلا ىلع يتبم لصفنم ريمض
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 عفر لحم يف ةوه الإ هّلِإ ال١ ةيمسالا ةلمجلاو ءادتبالاب عفر هيف تلمع امو ال
 . «ةلالحلا ظفل» أدتبملا ربخ

 هللاو . هللا : ىنعملا نأل فوذحم مسق باوج يف ةعقاو : ماللا : مكنعمجيل ©

 ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف «مكنعمجياو . مكنعمجيل ا

 لصتم ريمض فاكلا وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقشلا

 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . اه لحم ال ردقم مسق باوج (مكنعمجيلا

 لح يف «مكنعمجيلا ةيلعفلا ةلمحلا نوكت نأ وهو بارعالل ر خا هجو كانهو

 . اه لحم ال ةيضارتعا اوه الإ هلإ ال» ةلمحو «ةلالحلا ظفل» ًادتيملل ًاربخ عفر

 رورجم هيلا فاضم : مكنعمجيب قلعتم رورجبو راج : ةمايقلا موب ىلإ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 سنجلل ةيفان : ال . ةمايقلا موي نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : هيف بدر ال ©

 راج : هيف . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينيم اهمسا : بير . «ْنِإ) لمع لمعت

 . دوجوم وأ نئاك : هريدقتو «ال» ربخب قلعتم عفر لحم يف .رورجمو

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانعسا : واولا : قدصأ نمو ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :قدصأ .أدتبم عفر لحم

 : ًائيدح : ًائيدحب وأ قدصأب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : ًاثيدح هللا نم ©

 . ةحتفلاب بوصنم زييمت

 لسن ءاونئل نوني أسكت هكدا يا يقفل كلا ١
 * اكيِسلدج ريكو

 بجعتلا : انه اهانعم ماهفتسا ظفل اهظفل : ام . ةيفانتتسا : ءافل اغل :١ .مكل امف ©

 ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل ٠ ادتيم عفر لع يف نركسلا ىلع ينبم مسا

 ركذلا عمج ةمالع ميملاو أدتبملا



 : ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو رورجبو راج : نيتئف نيقفانملا يف ©

 نم ةفوذحم .لاحب قلعتم «نيقفانملا يف و درفملا نيونت نع :ضوع ثونلاو ماس
 ٠ 3 (مكلا يف ريمضلا

 يف ةكرحلاو نيوثتلا نع ضوع نونلاو ىتشم هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نتكثف ©

 ةقتشم ريغ ةملكلا نأل نيتئف ىلا متقرفت : ىنعملا نأل . درفملا مسالا

 : ميظعتلل عوفرم ادعبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيل . اح : واولا : مهسكرأ هللاو ©

 هيف'رتتسم يمض هلعافو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهسكرأ .ةمضلا

 ٠ بصن لحم يف نوكسلا ىع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهل و ؤه : هريدقت ازاوج

 . هللا) ةيمسالا ةلمحلاو ًأدتبملا ربخ عقر لحن يف «مهسكرأ» ةلمجو هب لوعفم

 ينبم' ضضام لعف : اوبسك .ةيردصم : ام . رج فرح :'ءابلا : اويسك امي ©

 : لعاقإ عفر لمم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب:هلاصتال مضلا ىلع

 'راجللاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب « اهالت امو ام.» و ةقراف فلألاو

 ّْ . هوبسك اهب ريدقتلا فوذحم دئاعلاو مهسكرأب قلعتم رورجملاو

 ''عراضم لغف : نوديرت . ريرقتلا انه ءانعم ماهفتسا فلأ:: فلألا : نوديرتأ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 نأب بوصنم عراضم لعف : اودهت .بصنو يردصم فرج : نأ: اودهت نأ ©

 ' لضتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو

 : بصت لحم يف ردصم ليوأتب «اوده نأ» و ةقراف ,فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . 6 اهل لحم ال ةيردصملا (نأ» ةلص «اودهت» ةلمجو «نوديرت» لعفلل هب لوعفم

 عوفرُم لعاف' : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لضأ . هب

 | لوصول ىلا دئاعلاو ا لع دل لوصوملا ةلص (هللا لضأ» ةلمحو ةمفلاب

 1 . هللا هلضأ نم : ريدقتلا فوذحم

 . ىلع ينبم عاج طرش مسا : نم . ةيفانعسا : راولا : هللا للضب نمو ©
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 عراضم لعف : للضي «للضي» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ءاقتلال رسكلاب كرحو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو نمب موزج طرشلا لعف

 للضي» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .نينكاسلا

 . اه لحم ال (نم» ةلص (هللا

 يفن فرح : نل .طرشلا بارج يف ةعقاو : ءانلا : ًاليبس هل دجت نلف ©
 ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : دجت .لابقتساو بصنو 1

 قلعتم ؛هلا رورجملاو راجلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ةلمج مزاج طرش باوج ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اليبس .دجتب
 . مزج لح يف ءافلاب ةنرتقم نلب ةقوبسم ةيلعف
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 هينا الت ومنور كاودك كنور )اورو

 نيمو فا خوخ ادب طر سف اوربا أوجاع

 0 ايصال اًلوْمْهْماود قتال وريم 512

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينيم ضام لعف : اودو : نورفكت ول اودو ©

 فرح : ول . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا 1

 :واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورفكت . ال لمعال يردصم

 لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت امو اول' و لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 ةلص «نورفكت» ةلمجو . مكرفك اودو : ريدقتلا (دو» لعفلل هب لوعفم بصن
 . اه لحم ال ةيردصملا اول»

 برعت : اورفك . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : اورقك امك ©

 فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «ام» و «اودو» بارعا

 مكرفك اودو : ريدقتلا فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو رجلا

 ا ري



 :فاكلا برعت نأ زوميو . اهل لحم ال ءام» ةلص ؛اورفك» ةلمجو مهرفكك ًارفك

 . هل ةفص وأ فوذحم ردصم نع بئان بصن لحم يف «لثم» ىنعمب مسا

 ابارعا برعتو «نورفكت# ىلع ءافاب ةفوطعم : نونوكتف : ءاوس نونوكتف ©

 . ةلوئملا ةحتفلاب بوصنم «نورفكت» رب ريخ ءاوس

 ش .عيابقم لق : اوذختت .ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعسا : ءافلا : اوذختت الف ©
 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح ةمزج ةمالعو الب مزج

 1 1 . ةقراف فلألاو لعاف عفر .لحم يف لصتم ريمض

 ؛لحب يف نيبئاغلا ريمض «مهه و اوذختتب قلعتم رورجمو راج : ءايلوأ مهنم ©
 ؛لوغفم : ءايلوأ .ءايلوأل ةمدقم ةفصب ةقلعتم اهنأل ةفوذحم :لاحب.وأ نمب رج

 . «ءالعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب

 'نأب بوصنم عراضم لعف : اورجاهي . رجو ةياغ فرح : اورجاهي ىتح ©

 لصتم ريمض : واولا ٠ نونلا فذح هبصن ةمالعو (ىتْخا دنعب ةرمضم

 ,رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و ةقراف فلألاو عفر لحم يف لعاف

 'ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اورجاهن» ةلمجو اوذختتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتنحب
 00 . اه لح

 ؛هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اورجاهيب قلعتم رورجتو راج ؛ هاا

 1 ا و

 ضام لغف : اولوت .. ماج فرح : نإ . ةيفانغسسا : ءافلا : اولوت 000
 واوب هلاصتال نينكاسلا ءاقتلال.ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا عقلا لع يي

 ,لعفلا و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريممض واولا . ةعامجلا

 ا . «طرشلا لعف١ نإب مج لح ف فمما

 قدح ىلع ينم رمأ لعف :مهوذخ . طرشلا باوجلا ةطبار : مهوذخف ©

 عفر لحم يف“ لصتم ريمض : واولا . ل را

 '؛ مهوذخف ٠ ةلمجو هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمبض ( مه! و لعاف

 ا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 ا



 . اهبارعا برعتو «مهوذحا ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : ثيح مهولتقاو ©

 قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح
 فاضم وهو مهولتقاب

 لعف يهو «ثيحا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلا : مهومتدجو ©
 يف لصتم ريمض : ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 عابشال تءاج ميملا دعب واولا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لم

 . هب لوعفم بصن ل يف نيبئاغلا ريمض امها و . ميملا

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا : ًاريصن الو ًايلو مهنم اوذختت الو© .

 ةحتفلا «ًايلو» بصن ةمالعو اهبارعا برعتو «ءايلوأ مهنم اوذختت ال» ةلمج

 «ىهنلا» بلطلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع :واولا . «اربصن الو» و ةنونملا

 ْ . ةحتفلاب هلثم' بوصنم «ًايلو» ىلع فوطعم ًاريصن

 اس 5 00 35 بتر 0 92200 2111100
 كه لوذض ٌتَروَحْمكسوْرلَ فاو عه يبل ! نولي 66

 - 27 رقاد 00 ا

 كودو ده مكونه معقم هللاءاَسَوَو روم 7 500 اك 54 أدوات 5

 تت هس 1 ا ذا 7 325 رس سو

 © الييسرهلع ع

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءاشتسا ةادأ : الإ : نولصب نيذلا الإ ©

 . مهولتقاو مهوذخف : ىلاعت هلوق نم ًآلإب ىشتسم بصن لحم يف حتفلا
 لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولصي
 . لوصوملا ةلص (نولصيلا ةلمحو لعاف عفر

 بوصنم ناكم فرظ :نيب .نولصيب قلعتم رورجمو راج : مكتبي موق ىلإ ©
 :ميملا .ةفاضالاب رج لحع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلاب

 هبشو مرقل ةفص رج لحم يف «قاثيم مهنيبو مكتيب» ةلمحو روكذلا عمج ةمالع

 كك



 : قاثيم اهبارعا برعتو (مكتيبا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : قاثيم مهئيبو ©

 . ةمضلاب عوف رم ًادتبم

 نيذلا الإ : لبق هنأك ةردقم موقل ةفص ىلع وأب ةقوطعم للا : مكوءاج وأ ©

 , نولصي نيذلا آلا : ريدقتب «نيذلا» ةلص ىلع وأ نيدهاعم موق ىلا نولصي

 ينبم :صضانمم لعف يهو موقل ةيناث ةفص رج لحم يف توكت نأ زوجيو نيدهاعملاب
 . فاكلا لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض اولا ةعامجلا واب هلاصتال مضلا ىلع

 ٠ . عمجلل ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف «نيبطاخملا ريمض١ لصتم ريمض

 مكرءاج يأ ادق» رايضاب لاح بصن لح يف ةلمجلا : مهرودص ترصح ©

 لحن يف نركت نأ زرجيو مهرودص ةقيض : ىنعمب مهرودص ترصح دقو

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ترصح .موقل  ًاتعن  ةفص
 ,. رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةمضلاب عوف رم لعاق : مهرودص ةنكاسلا

 ١ . ةفاضالاب

 نأب:بوصنم عراضم لعف : مكرلتاقي .٠ ةيردصم فرح : نأ : مكولتاقم نأ ©

 :فانكلا لعاف عفر لحم يف لصتم زيمض : واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو

 عمج ةمالع خيملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 :١ يأ . رذقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ” و روكذلا

 ٠ . ال لحم ال «نأ» ةلص ؛مكولتاقي" ةلمجو مكولتاقي نأ نع

 . ىلوألا «اولتاقي» ىلع ةفوظعم : اولتاقي . ةفطاع : وأ: مهموق اولتاقب وأ ©
 نييئاغلا ريمض «مهق و ةحتفلاب بوصنم هب لوعشم ( (مهموق' و اهلثم برعتو'

 ٍ . ةفاضالاب رج لم يف

 لعق :: ءاش .مزاج ريغ طرش فرح : ول .ةيفانئكتسا : واولا : هللا ءاش ولو ©

 .' ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ينبه ضام لعف : طلس .اول» باوج يف ةعقاو : ماللا: مكيلع مهطلسل ©

 نييئاغلا ريمض ؛مه» و .وه هريدقت ًائاوج هيف رتتسم ريمض لعفلاو حتفلا ىلع
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 رورجمو راج : مكيلع .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا
 طرش باوج «مكيلع مهطلست» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو طلسب قلعتم

 . اهل لحم ال مزاج ريغ

 .اول» باوج يف ةعقاو : ماللا .«(مهطلسلا ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكولتاقلف ©

 ريمض : فاكلا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :مكرلتاق

 . عمجلل ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم

 : مكولزتعا . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانئتسا : ءاغلا : مكولزتعا ْنِإف ©

 لعف وهو نإب مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 يف لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض .: واولا . طرشلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 : مكولتاقي .بلقو مزجو يفن فرح : ل . ةفطاع : ءافلا : مكولتاقي ملف ©:

 .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عاضفم لعف 1

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقلأ .ةفطاع : واولا : ملسلا مكبلا اوقلآو ©:

 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا :

 قلعتم رورجمو راج :مكيلا .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ملسلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اوقلأب

 ال لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءانلا : هللا لعج امف ©

 . هللا ءاش : بارعا برعت هللا لعج

 امو لعج امف» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اليبس . يناثلا «لعج»

 مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقملا طب ةقوبسم هيلعف ةلمج مزاج طرش باوج «اهالت

 - لعجب قلعتمف «مكلا رورجملاو راجلا امأ

 ل #4



 دراما 7

 كلام امل يمَو مو أير كوم نأ نودي يلوا 155
 م

 وس 0

الملا اوركيد ياو
 

 12 أ روان ل 1

 فرس بس فرح : نيسلا : نوديزي نيرخآ نودجتس «
 ؛ لضتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودجت .بيرقلل
 : .ملاش ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيرحخآ .. لعاف عفر لح يف

 يف نؤنلاو «نودجت» بارعإ برعتو لاح بصن لحم يف ةيلعف ةلمح : نوديري

 . درفملا ةكرح نم ضرع «نيرخآ»

 ؛ بوضنم عراضم لعف : اونمأي .بصنو ةيردصم فرح ,: نأ : مكونمأي نأ«

 , يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ؤاولا . نونلا فذخ هبصن ةمالعو نأب

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .لعاف عفر لحم
 ١ بضن لحن يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأاو .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو هب

 . ؟ديري» لعفلل هب لوعفم

 'اهبارغا برعتو ىلوألا «اونمأي» ىلع فطعلا واوب ةفرطغم : مهموق اونمأيو ©

 , ىلع ئنبم .نيبئاغلا ريمض (مها» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهموق
 0000 . ةفاضالاب ارج لم يف نوكسلا

 باو هبشب قلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصتم مسا :.لك : امّلك ©
 لحب يف ردصم ليوأتب اهدعب امو "ام و ةيردصم : ام .بفاضم وهو طرشلا

 ش . ةفاضالاب رج

 واوب هلاصتالا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ةنتفلا ىلإ اوّدر ©
 أ ىلا ., ةقراف : فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمنض واولا . ةعامجلا

 :ال ةيردصملا "اما و ةلص «اودر» ةلمجو . اودرب قلعتم رؤرجمو راج : ةنتفلا

 00 . احل لحم
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 اوسكرأب قلعتم رورجيو راج : اهيف . «اودر» بارعا برعت : اهيف .اوسكرا ©
 طرشلا باوجل ةهبشم اهنأل بارعالا نم اهل لحم ال ؛اهيف اوسكرا» ةلمحو

 . اهيف اوبلق ىنعمب

 : ل . ماج طرش فرح : نإ . ةيفانعسا : ءافلا : مكولزتعي مل ّنِإف ©

 : مكولزتعا يا يضاملا ىنعم ىلا مل اهتبلق» مكولزتعي بلقو مزجو يفن فرح
 لصتم ريمض :واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا لعاف عفر لحم يف

 نب مزج لح يف «مكولزتعي » ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 . طرشلا لعف ابمأل

 راج : مكيلإ . اهبارعا برعتو «اولزتعي" ىلع وارلاب ةفرطعم : مكيلإ اوقليو «
  عمجلل ميملاو اوقليب قلعتم زورجبو ْ

 ةفوطعم : اوفكيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ملسلا : اوفكد و ملسلا ©

 . اهلثم برعتو «اوقلي» ىلع فطعلا واوب

 نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريم «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ::مهيديأ © '

 . ةفاضالاب رج لح يف

 لعف : مهوذخ .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهولتقاو مهوذخف «©
 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 ف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحت يف لصتم
 (امهوذخا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مهرلتقاو .هب لرعفم بصن لحم

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهوذخف» ةلمحو اهبارعإ برعتو

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح : مهومتفقث ثيح ©

 . مهومتفتث نيأ : ىنعمب انه يهو فاضم وهو مهولتقاب قلعتم ةيناكملا
 :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهومتفقث

 روكذلا عمج ةمالع ميملا لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
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 ' ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ' مهرمتفقت ؛ ةلمجو ميما عابشال واولاو
 . «مهومتفداصا

 ' عفر لحم يف ردكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ .ةيفانئتنسا :راولا : مككئل وأو ©

 : .. روكذلا عمج ةمالع ميملو باظخ فرح : فاكلا .ادتيم

 / لت يف نيئاغلا ريمض « مه ؛ و رج فرح : ىلع : ًاذيبم ًاناطلس مهيلع ©

 - تعن  ةفص : ًائيبم . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ًاناطلس .ىلعب رج

 5 لحم يف «مهيلع» رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبشو هلثم ةبوصنم ًاناطلسل

 . يناثلا «ابلعج» لوعفم ةلزنمب

 جيؤملَصَف 3 2012 3 01 كدت

 ور زد موك اودي 3 0
 وك 221 بد

 ةَبدَو هر مر ال م مع ول ١ م سرس رو ور
 هةيذو قدصؤم هفرري 12200 ةعيمش عا

 0-5 م

5-2 

 1 كيرا راك رسم م

00 
 0 م 6 700

 لغف : ناك .اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : نمؤملل ناك امو ©
 ! صقان ضام لعف وأ ماقتسا وأ (حصا ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مات ضام

 أ . مدقملا (ناكال ربخب وأ ناكي قلعتم رؤرجمو راج : نمؤملا

 | عراضم لعف : لتقي : بصنو ةيرلدصم فرحت : نأ: ًانمؤم لتقب نأ ©

 :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 ! يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم + ًانمؤم .وه

 ةصقاتلا «ناك) مسا وأ ناكل لعاف عفر لحم

 ٠ لوعثم : أطخ . ىنعملا هيلع لد فوذحم .ىتنتسسملاو ءانتسا ةادأ : الإ : أطخ الإ ©

 ' ينو .أطخلا لاح يف لإ يأ ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هلجأل

 كا



 .الع ذل لإ يأ ردصملل ةفص «أطخلا نوكي آلإل ىنثتسملا لعج هلاح

 حيف عضفلا لع ينم ام لمف : لق . ادتبم مفي لع يف ةركسلا لع :

 ريمض «لتق» لعافو امهبارعا قبس : أطخ ًانمؤم . طرشلا لعف وهو نإب مزج

 ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 . أدتبملا 1

 ًأدتبم : ريرحت . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ةئمؤم ةبقر ريرحتف «©

 هيلا فاضم : ةبقر . ةبقر ريرحت هيلعف يأ مدقم هربخو ةمضلاب عوفرم رخؤم
 ةلمحو اهلثم ةرورجم ةبقرل - تعن - ةفص':: ةئمّؤم . ةرهاظلا ةرسكلاب رورحجب

 . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «ةبقر ريرحت هيلعف»

 برعتو «ريرحت» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم هيدو : ةلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ©

 راج :هلهأ ىلا .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةيدل - تعلن ةفص «ةملسما و اهبارعإ

 رج لم يف رسكلا ىلع يثيم لصتم ريمسم ءافاو ةملسمب قلعتم روركو

 . ةفاضالاب

5 

 : اوقدصي . بصنو ةيردصم فرح ْنأ ءانثتسا ةادأ : آلإ : اوقدصي نأ الإ ه

 نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف يهو اوقدصتي يأ

 «اهالت امو نأ» و ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ةملسمب وأ ةبقر ريرحت هيلعف : يف هيلعب قلعتم وفعلا ىنعمب ردصم ليوأتب

 لحم يف نوكي نأ زوجيو نامزلا فذح ريدقتب فرظلا ىلع بصنلا اهلحمو

 - الاب ىنثتسم بصن لحم يف وأ نيقدصتم آلا ىنعمب هلهأ نم ًالاح بصن

 . اهل لحم ال «نأ» ةلص «اوقدصي» ةلمجو ًاعطقنم ءانثتسا

 اك . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفاتثتسا : ءافلا : موق نم ناك نإف ©

 : اهمساو حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ْنإِب مرج لحم يف صقان ضام لعف
 قلعتم بصن لح يف رورجبو راج : موق نم .وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض
 . موق يف ىنعمب : يأ «ناك) ربخب

 تك



 : رورحبو راج : مكل ..ةرسكلاب ةرورجم موقل - تعن - ةفص. : ودع : مكل ودع ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو ودعب قلعتم
 يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . ةيلاح : اولا : نمؤم وهو ©

 : يف ؛نمؤم وه١ ةلمجو ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ. :نِمْؤُم .ًادتبم عفر لحم

 : ١ . لاح بصن لحم

 : ةلمجلاو اهبارعا قبس. : موق نم ناك نإو ةئمؤم ةيقر ريرحتف ©

 , فرظ ::مكنيب . موقل ةفص رج لحم يف ةلمجلا : قاثيم مهنيبو مكنيب ©

 قلعتم عفر لح يف ؛مكنيب» ةلمجلا هبشو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 نييئاخلا ريمبض «مه» و ؛مكنيب» ىلع فطعلا واوب ةفوطعممهنيبو مدقم ربخب

 : . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قاثيم .ةفاضالاب ربج لحم يف

 | برعت .:ةيدف : ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف ©
 .. ةميركلا ةيآلا لهتسم يف اهبارعا قبس : اهدعب ةلمحلاو اريرحتف» بارعا

 نوكبسلا لع ينبم ماج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : ءافلا : دجي مل نمف ©
 ١ موزجم عراضم لعف : دجي .بلقو مزجو يفن فرح .: 1 . ادتبم عفر لحم يف

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم. ريمض : هلعافو هرخآ نوكس همزج.ةمالعو ملب

 , هباوبجو طرشلا لعف اتلمجو طرشلا لعف يهو نمب مزج لحم يف : ةلمجلاو

 ؟نماا "رسخت عفر لحم يف - هئاز

 ءايلا «نيرهش» رج ةمالعو ؟ةبقر ريرحتفا بارعا برعت : نيرهش مايصق ©
 : ىنثم هنأ

 ' اهلثم ةرورجم نيرهشل - تعن  ةفص : نيعباتتم : هللا نم ةيوت نيعباتتم ©
 ١ بوتي هريدبقت فوذحم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ةبؤت . ءايلاب

 , زوبمو !ةبوتا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج ::هللا نم . ةبوت

 . هل ًالوعفم /ةبوتا نوكت نأ

 ل765



 .ةحتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا ْ

 ةفص «(يكح١ برعي نأ زوجيو ةحتفلاب نابوصنم ؛ناك» اربخ : اًميكح اًميلع ©
 . ًاضيأ هلثم ًابوصنم [يلعل ْ

 هوه لَعَدب ِضَعَو اهفاَدحيمحجم وَيَا َوؤم نمَيو 4" دسك و ص ميد ناس ود دك سرر ا و 6

 ل 2050
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانككسا : واولا : لققب نمو ©

 همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف :لتقي .أدتبم عفر لحم يف
 طرشلا لعف اتلمجو 5 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 . ةنم# ربخ عفر لحم يف هباوجو

 ريمض نم لاح : ًادمعتم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادمعتم ًانمؤم ©

 . ةحتفلاب بوصنم («لتقي)»

 عوفرم أدتبم : هؤازج . طرشلا باوجل ةطبار : ءانفلا : مثهج هوازجسف ©

 ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت ملو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ
 . مزج لحم يف ءاغلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمحلاو ٍ

 . ًادلاخب قلعتم رورجيو راج : اهيف ةحتفلاب بوصنم لاح : اهيف ًادلاخ ©

 : بضغ . . بضغ دقف : ىنعملاو ةفطاع : واولا : هيلع هللا بضغو ©

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . بضغب قلعتم رورجيو راج هيلع

 لعاقو «هللا بضغ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : هل نعأو هنعلو ©

 لصتم ريمض !هنعلا يف ءاطاو . وه هريدتت ًازاوج امههيف رتتسم ريمض نيلعفلا

 كك ا



 : دعب .قلعتم رورجبو راج : هل . هب لوعفم بصن لحن يف مضلا ىلع ينبم

 ' هلباذعلا)  تعن  ةفص : (يظع ةحتفلاب بوصنم هب لوعففم : اًميظع اياذع ©
 ش . هلثم ةيوصنم

 ت0 ا

 دا مو 50 ذي روع بوكس مْؤَمَحَتل ملكا

 ايي مقاهي 7 لجين
 لعأ ف ملقلا نع ينم دام : يأ ءادت ةادأ : اي , : اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 1 ا نب لب جلا لع ينيب لوصوم مس نيذلا .. هةيبنتلل «اه» و بصن

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اونمآ

 لوصوملا ةلص ؛ اونمأ » ةلمجو لعاف. عفر لحم يف لصتم

 ' .متيرض .ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبم نامز, فرظ : مقيرض اذإ ©
 لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 رج لحم يف «متبرض» ةلمجو عمجلل ميملاو لعاف عفر لحم, يف مضلا ىلع ينبم
 ٍ . رفاس هائعم نأل مزال لعف انه «برضا و ةفاضالاب

 هيلا فاضم : ةلالجلا :ظفل هللا . برضب قلعتم رورجمو زاج : هللا ليبس ف ©

 ْ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم
 ؛ فخ لُغ ينبمرمأ لف : . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : اوئدبتف ©

 , 1 عقر لحم يف لصتم ريمض : لا طا لاسفل نم ضاشم أل دولا

 ال .ءافلاب نرتقم مزاج ريغ طرش باوج «اونيبتف» ةلمخو ةقراف : فلألاو لعاف

 1 . هل لحم

 : موزجم عراضم لعف :اولوقت .ةمزاج ةئيهان : ال .ةفطاع: :واولا : اولوقت الو ©

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب
 1 .٠ ١ ةقراف فلألاو

 تك



 لوصوم مسا : نم . اولوقيب قلعتم رورجبو راج : مالسلا كيلإ ىقلأ نمل ©
 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : ىقلأ . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 عمج ةمالع ميملاو ىقلأب قلعتم رورجمو راج : مكيلإ . لوصوملا ةلص «ىقلأ»

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مالسلا .روكذلا

 :تسل - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ًانمّؤوَم تسل «©
 ريمض : ءاتلا بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :

 . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًانمؤم .«سيلا مسا عفر لحم يف لصتم
 يأ لاح بصن لحم يف : نوغتبت : ايثدلا ةايحلا ضرع نوغتيبت ©

 لعف : نوغتبت ةايحلا ضرع نيبلاط هتلتاقم نيلسوتم ًانمؤم تسل هل نولوقت
 . لعاق عفر لع يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضمم
 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةايحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرع
 تبتكو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم ةايحلل ةفص : ايندلا

 . ةعامجلا واوب ًاهيبشت اهدعب فلألا تديزو مخفي نم ةغل ىلع واولاب «ةايحلا»

 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع .ةيفانئتسا وأ ةيليلعت : ءافلا : هللا دئعف ©

 هبشو ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو
 . مدقم ربخب قلعتم هللا دنع» ةلمجلا

 فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدعبم : ةريثك مئاغم ©
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم مناغلل - تعن  ةفص : ةريثك .«لعافم» نزو ىلع

 ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : ليق نم متنك كلذك ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : لثم هانعمو مدقم «ناك١

 صقان ضام لعف : متنك . باطخخ فرح فاكلاو . دعبلل ماللا .ةفاضالاب
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . رج فرح : نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا

 (لبق نماو نمب رج لح يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىع ينبم مسا :لبق



 هللا. حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : نم . ةيفاننتسا ءافلا : مكيلع هللا نمف ©
 ' نبأ قلعتم. رورجمو راج مكيلع ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ديكأتلل نيبتلاب رمألا رركت دقو .. اهنارعا قبس : اونيبتف ©

 | ما : ةلالجلا ظفل هلل .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ناك هللا نإ ©
 | حتفلا ىع ىع .ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ

 . عقر لحم يف ةاهربخ عم ناك» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساب
 . «نإ) ريخ

 ب رم وس : ام اخي قمتم ورع داس: ًاويخ نولععت اهب ع

 ةحتفلاب بوصتم «ناك» ريخ :ًاريبخ ٠ لعاف عفر لت يف لصتتم ريمسم واولاو

 فوندع ريمض لوصول ىلا دئاعلاو ا لم ال لوضوملا ةلص «نولبعت» ةلمحو

 . تولمعت ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحما بوصنم

 هل

 ِهئاريِسِف وُدهْلاَِ صا وأ دعم روس َنوُدهَتلا 4ِبَمَجَل 4
 يوكل لقي أ لوتس وهنأ آلَص وشن ار ل16 كيد 446 راك( بر ارك ع فسد رد

 3 لع نروح أل نر الَصَفَ اناء اكو الح اكسو ديد

 " عئاطم للف : يرتس اف لمعال ةياث : ل: نودعاقلا يوتسي ال ©

 ' هلأل واولاب عوفرم لعاف : نودعاقلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةحضلاب عوفرم
 ااا . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذه عمج

 ' «نودعاقلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورو راج: ريغ نينمّؤمْلا نم ©
 ! ةعوفرم نيدعاقلل ةفص : ريغ . ملس ركذم عمج هنأل ءابلا هرج ةمالعو

 هك



 وهو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : ررضلا يلوأ«

 | . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ررضلا نم .فاضم ا

 ىلع فطعلا واوب فوطعم : نودهاجملاو : هللا لييس ف نودهاجملاو ©

 هللا .نيدهاجملاب قلعتم رورجتو راج : ليبس يف .اهبارعا برعيو «نودعاقلا»
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 ريمض « مه ١ و نيدهاجملاب قلعتم رورجمو راج : مهسفئاو مهلاومأي ©

 «مهلاومأ» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : مهسفناو .ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا

 . اهلثم برعتو

 ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لضف : نيدهاجملا هللا لضف «©
 هنأل ءابلاب بوصنم هب لوعفم : نيدهاجملا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا

 مسالا رج ةمالعو لضفب قلعتم رورجتو راج : نيدعاقلا ىلع . اهبارعا قيس

 : ريدقتب ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ةجرد . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 . ةدحاو ةليضقت مهلضف

 لعفب مدقم هب لوعفم :قيرف لك يأ : ًالك .ةفطاع :واولا : هللا دعو ًالكو «'

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :دعو .ةحتفلاب بوصنم هدعب ام هرسفي فوذحم ا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فوذحم ردصمل ةفص وأ هب لوعفم : ىثسحلا ©

 . ىنسحلا ةبوثملا مهبيثي نأ دعو : ىنعملاو

 اهدعب امو ةفطاع وارلا : نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لّضفو «:
 ٠ اهيارعا برعيو اهلبق ام ىلع فوطعم

 هنأل «لضف» لعفلاب ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : : اًميظع ًارجأ ٠

 ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًارجأل - تمن ل ةفص + ايلقع ارجأ ١ مهرجأ عم

 , ًاضيأ

 ا



 | نر سر رو اهم
 88 اَمحّناروفَعْلا تاكودَجيَوريقمف هيك حرَو 1
 : : هبنصن ةمالعو هلثم بوصنم ؛ًارجأ» نم لدب : تاجرد : هنم تاجرد ©

 بارغا اهتارعا زوجيو ملاسلا ثنؤملا عمجب قجلم هنأل ةحفنفلا نم ًالدب ةرسكلا

 . تاجرد نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو رانج : هلم . (ةجرد)»

 اهبارعإ نابرعيو «تاججرد» ىلع فطعلا يواوب ناقوطعم : ةمحرو ةرفغمو ©

 ' ةرئفغم مه رفغو : ىنعمب اههلعف رامضاب نيقلطم نيلوعنفم اهبارعإ زوجيو
 . ةرهاظلا ةحتفلا : (ههبصن ةمالعو نابوصنم امو ةمحر مهمحرو

 هللا". حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف. : ناك . ةيفانتسا : واولا : هللا ناكو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل

 ' ًاروفغل - تعل- ةفص :ايحر .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : اًميحر ًاروفغ ©

 1 . ناكل ًايناث ًارحخ «(يحر» نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 1 02 ىلا 0 د 4 4

 © ايس يف كَللوأا ياو عيل - 7 راسو
 ظ

 ىلع ينبم لوصوم مسا نيذلا لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نيذلا نإ ©
 . «نا» مسإ بصن لحم يف حتفلا

 , قوي هللا نأ يأ : نيعاتلا ىذحا تفذنحو مهافوتت يأ: ةكئالملا مهافوت ©

 : لعف' : اهنوفوتسيف اهئافيتسا نم مهنكمي يأ : اهتؤفوتيف .. مهسفنأ ةكئالملا
 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفر عراضم

 ممانوت د" ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . ملقم هب لوعفم بصن لح
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «ةكتالملا

- 504 



 يأ ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : ىملاظ ©

 . مهملظ لاح يف

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه » و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مهسفنأ ©

 . ةفاضالاب

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 مهاوأم كئلوأف» ةيمسالا ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم 1

 مهل اولاق يأ اولاق دعب رورجملاو راجلا فذحو ّنِإ» ربخ عفر لحم يف ؛متهج

 . متنك ميف
 : يف : ميف  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : متنك ميف ©

 فلألا ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم خيبوتلا ديفي ماهفتسا مسا ام رج فرح

 : ينعت ((يف» و . اهفلأ طقست رج فرحب ارجت امدنع «ام» ْنأل تطقس يتلا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . متتك ءيش يأ يف

 . «ميفا رورجملاو راجلاب قلعتم مدقم «ناكا ريخخو روكذلا عمج

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك .اهبارعا قبس : اولاق : اشك اولاق ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو نيملكتملا ريمضب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لحم يف «اهربخو انك) ةلمحو «ناك» مسأ

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ؛ناك» ريح : ضرألا يف نيفعضتسم «©

 وأ انكب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو :

 ًأظفل ماهفتسا فلأ : فلألا : لأ . اهبارعا قبس : اولاق : نكت ملأ اولاق ©

 صقان عراضم لعف : نكت . بلقو مزجو يفن فرح : مل . خيبوتلا هانعمو

 ملأ» ةلمجو افيفخت هؤاو تفذحو . هرخآ يف نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم

 . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو نكت
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 : ةلالجلا اظفل هلل .ةمضلاب عوفرم «نكت» مسا :ضرأ : ةعساو هللا ضرأ ©

 .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ :ةعساو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ةمالعو «نكت» ىلع ةفوطعم : اورجاهب . ةفطاع : ءافلا : اهيف اورجاهتف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح اهمزج

 . اهيلا ىنعمب اورجاهتب قلعتم رورحيو راج : اهيف

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةدئاز : ءافلا : كتلوأف ©

 00 . باطخ فرح : فاكلا ..أدتبم

 ٠ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ٍناث أدتبم : ىوأم : منهج مهاوأم ©
 ربخ: : منهج .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و

 ةيمشالا ةلمجلاو فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم يناشلا أدعبملا

 . «كتلوأ» لوألا أدتبملا ريخ عفر لح يف «منهج مهاوأم»

 ّْ . تفلا ىلع ينبم نضام لعف : تءاس . ةيلاح : واولا : ًاريصم تءاسو ©

 . ىه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءانلاو

 .:لاح بصن لح يف ةًاريصم تءاس# ةلمجو .ةحتفلاب برصنم زيي :ًايصم

 توغيطيتشيال لد زانت ويعنكلا 1 3ك

 بوصنم الإب ىتثتسم : نيفعضتسملا .ءانثتسا ةادأ : الإ : نيفعضتسملا ا
 نيدعوتملا نم ءانثتسالاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو ءانثتسالا ىلع

 منهج مهاوأم هلوق يف

 ءانسشلاو رورجمو راج. : لاجرلا نم : نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم ©

 | لاحنب قلعتم «لاجنرلا نم» و لاجرلا ىلع فطعلا يواوب نافوطعم نادلاولاو
 نأل ةفصنب قلعتم وأ ينايب رج فرح «نم» نأل «نيفعضتسملا نم» ةفوذحم

 كا



 ىلع اذه قبطنيو سنج مسا اهنأل «لأ) اهيفو ةفرعم ريغ «نيفعضتسملا»
 . «نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا»

 عراضم لعف : نوعيطتسي .اهل لمع ال ةيفان : ال : ةليح نوعيطتسي ال ©

 : ةليح . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .نونلا توبشب عوفرم :

 نم لاح بصن لحم يف ؛« نوعيطتسي ال » ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . مهنم ةفص وأ نيفعضتسمل ةةلنملا

 «ةليح نوعيطتسي الا ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ٌاليبس نودتهي الو ©

 . اهبارعا برعتو

 5 للا سس يد هس ا سي ع وص رح هل ع ل
 85 ايوه اَوفعَتدَأ َنكو كه ع وفي نأ هدأ علو 44

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةيفانتسا : ءافلا : كتلوأف ©

 . باطخلل : فاكلاو .أدتبم

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ىسع : هللا ىسع ©

 ةلمججو ةمضلاب ميظعتلل عيفرم «ىسع» مسا : ةلالجلا ظفل هللا .رذبعتلل 1

 1 . ريخ عفر لحم يف 'اهربخ عم هللا ىسع»

 نأب بوصنم عراضم لعف : وفعي . ةبصان ةيردصم : نأ : مهنع وفعي نأ © ١

 : مهنع .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ربمض «مه» و وفعيب قلعستم رورجمو راج

 . «ىسعا ربخ بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و نعب رج

 لعشلاو اهبارعا برعتو هللا ىسع» ىلع.فطعلا واوب ةفوطعم : هللا ناكو © '

 . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ْ

 «تعنا» ةفص : ًاروفغ . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ :ًاوفع : ًاروفغ ًاوفع ©

 . ناكل ًايناث ارربخ برعت نأ زوجيو اوفعل

 دكا



 236 هزيل فة هيئازيكو نمو
 :1 اقذف كرب اوستما ]اا دياب ل مام 04

 نز مئانر- كاك

 .نوكلا لع ينبم ماج طرش مسا نم . ةيفانئتسا : :١ رجاهي نمو ©

 طرشلا :اتلمجو ا ل هلعافو ةرخأ وكم سن
 . «نم) أدتبملا ربخأ عفر لحم يف هباوجو

 ' هيلا ٌفاضم : ةلالجلا ظفل هللا .رجاهي قلحتم رورجو راس : هللا ليبس يف ©
 : ٠ ةرسكلاب ميظعتلل رو

 .نمب موزجم قازج طرشلا بارج عرانضم لسعف : دج: ضوألا قفادجي

 يف .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو هرخآآ نوكس همزج ةمالعو

 ريغ عناج طرش بارج «دجي» ةلمحو . دجيب قلعتم رورتجمو راج : ضرالا

 ْ . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم

 تصحو اماخا عب ةحتفلب بوصتم هب لوم: ةعسو ًاريثك اًمغارم ©

 واولاب ةفوطعم : ةعسو . ةحتفلاب هلثم ةبوصتم (غارمل - تعن ةفص : ًاريثك

 ' . ةحتفلاب ةبوصنمو «(غارم» ىلع

  ليبس يف رجابي نم" ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هقيب نم جرخي نمو ©
 . هيلإ فاضم ءاحلاو :اهبارعا برعتو هللا

 . ةحتفلاب بوصنم «جرخي» يف ريمضلا نم لاح : هلوسرو هلنا ىلا ًارجاهم ©

 ! واولاب فوطعم « هلوسرو ١ و ارجاهمي قلعتم ميظعتلل روزرجمو راج : هللا ىلا
 : ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو هبارعا برعيو ةلالجلا ظفل ىلع

 : مورجم «جرخي» ىلع ةفوطعم : هكردي .فطع فرح :مث : توملا هكردي مث ©
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 لوعفم بصت لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو هلثم
 . . ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا . مدقم هب

 لعف : عقو .قيقحت فرح : دق .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : عقو دقف ©

 مضلا ىلع ينيم لصتم ريمض : ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا ىلع هرجأ ©

 عقو دقف» ةلمجو هرجأب قلعتم رورجمو راج :هللا ىلع .هيلا فاضم رج لح يف 1

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم دقب ةقوبسم ةيلعف ةلمج مزاج طرش باوج ؟هرجأ
 . نمب

 هللا .حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو © :

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا : ةلالجلا ظفل

 ًاروفخل - تعن  ةفص :يحر .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : اًميحر ًاروفغ ©

 . ناكل ايناث اربخ هبارعا زوجيو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 دال ةلكانارتل حي ارد زال اف رشصاَإَو ٠١١ 235 د
 8  انيِئاَنءمحلاَوا َنِركرإاررتكر ذر ككنينأ

 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانعتسا : واولا : ضرالا يف متبرض اذاو ©
 يئبم ضام لعف : متبرض .ةطرثل ضفاخ ةمزاج اهريغ طرش ةادأ نوكسلا
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 قلعتم رورجبو راج :ضرألا يف .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف

 . ةفاضالاب رج لح يف « متبرض ١ ةلمجو متبرضب
 ضام لعف : سيل .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا : حانج مكيلع سيلف ©:

 مدقم ربخب قلعتم بصن لح يف رورجمو راج : مكيلع . حتفلا ىلع. ينبم :
 «حانج مكيلع سيلق» ةلمجو ةمضلاب عوفرم رحخؤم اهمسا : حانج . سيلل
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج

7 



 ' عراضم لعف : اورصقت .ةبصان ةيزدصم : ْنأ : ةالصلا نم اورصقت نأ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح :هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 تنتك دقو اورصقتب قلعتم رورجبو راج : ةالصلا نم . ةقراف فلألاو لعاف

 ةعاجلا واوب ًاهيبشت:اهدعب فلألا تديزو مخفي نم ةغل ىلع واولأب «ةلصلا»
 ' بسح ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالث امو ةيردصملا نأاو
 : ربجج بصن لحم يف لوؤسملا ردصملا نوكي نا زوجيو يف يأ ةلمجلا قايس

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متفخ . مزاج طرش فرح : نإ: متفخ ْنِإ ©
 ' لصتم ريمض :ءاتلا . طرشلا لعف نإب مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال

 مدلقتل فوذحم طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف غفر لحم يف
 0 ّْ . هانعم

 بوصضنم عراضم لعف : مكنتفي . ةبصان ةيردصم : نأ : نيذلا مكنتفي نأ ©

 لحم يف مضل ىلع يتتبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحئفلا هبصن.ةمالعو نأب

 : عاببشال منضلاب كرح دقو روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بنصن
 : لح 'يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . فاكلا, ةمض عابتا وأ ميملا

 ! لعفلل هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب «اهالت او نأ» و لعاف عفر
 ا . اهل لحم ال «نأ» ةلص «نيذلا مكدتفي) ةلمحو «فاخ»

 : ريمض : واولا .'ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبنُم ضام لعف : اورقك ©
 : لحب ال لؤوضوملا ةلص «اورفك». ةلمجو ةقراف ففلألاو لعاف غفر لم يف لصعم

 007 ْ ْ . ا

 ! (نإ» مسا :نيرفاكلا .لعفلاب هبشم ديكوت) بصن فرح :َّنِإ : نيرفاكلا َّنإ ©

 ؛ يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءابيلاب برصنم
 ا ا ش . درفملا

 : لعف : اوناك . « نإ ١ ربخ عفر لم يف ةلمجلا : ًائيبم ًاودع مكل اوناك ©

 ! يف لصتم ٍريمْض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام
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 «ناك» ربخسب قلعتم رورجمو راج :مكل .ةقراف :فلألاو «ناكا» مسا عفر لحم

 ةفص :ًانيبم .ةحتفلاب بوصنم «ناك) ربخ : ًاودع .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ًاضيأ ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاودعل - تعن -

 هديل اونو نة مقتل كلا كانك ٠.١

 هال لطيور طنب
 سيما مكس نولترلاو 2ك سلة ني ا أوم

 ردك تت 1 ماكل 1 لم
 - م
 هيلا لإ ه5 اًياَدَع ركع لَم اوت سد

 00 ف
 ضام لعف : تنك . هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ

 ينبم لصتم ريمض : ءاتلا بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 قلعتم بصن لحم يف رورجبو راج : مهيف .«ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم نم: : ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك١ ربخب

 ىلع ينبم ضام لعف لعف : تمقأ . ةفطاع : ءافلا : ةالصلا مهل تمقأف ©
 .لعاف عفر لحم يف لصتُم ريمض ءاتلا بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و تمقأب قلعتم رورجتو راج :مش
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 : مقت .رمألا مال : ماللا . طرشلا باوجل ةطبار : ءاغلا : ةفئاط مقتلف ©
 ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ كوكس همزج ةمالعو ماللاب مورجم عراضم لعف

 طرش باوج «ةفئاط مقتلف» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةفئاط . نينكاسلا
 : ةفئاطل ةفصب قلعتم «مهنم» و اه لحم ال ءاذلاب نرتشم مزاج ريغ
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 لح يف مقتب قلعتم ناكم فرظ : كعم «محلا بارعا برعت : كعم مهتم ©

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم :ريمض فاكلاو بصن

 مال :: ماللا . «مقتلف» ىلع فطعلا واوب ةقوطعم : مهتحلسأ اوذخأيلو ©

 ١ . نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف : اوذخأي . رمألا

 هب لوعفم : مهتحلسأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 ش . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم

 ١ نضام لعف : اودجس . اهبارعإ قبس : اذإ . ةيفانثتسا .::ءافلا : اودجس اذاف ©

 | عقر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةفاضالاب رج لحم يف اودجس» ةلمجو ةقزاف : 0

 موزجب صقان عراضم لعف :' اونوكي . طرشلا باول ةطبار :ءافل افلا : : اونوكيلف ©

 . منا عقر لحم يف لصتم ريمض :واولا .٠ يتلا فلح هيزجا ةمااصو رسألا مال

 . ةقراف فلألاو («نوكي»

 ' : 'فاكلا . «نوكيا ربخب قلعتم بصن لح يف رورجيو راج : مكئارو نم ©

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ئنبم لصتم ريمض

 لحب ال ءافلاب نرتقم مزاج زيغ طرش باوج «مكئارو نم اونوكيلف» ةلمجو
 ْ : 1 .امل

 ٠ لعف: :تأت .رمألا مال : ماللا .ةفطاع : واولا : ىرخأ ةفئاط تاتلو ©
 :ةفئاط .  ةلعلا فرح  هرخآ فذح : همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم
 ةمالعو اهلثم ةعوفرم ةفئاطل - تعن ةفص : ىرخأ .ةميضلاب عوفرم لعاف

 : . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر

 ٠ يفن هفرخ : مل .«ةيناث ةفص» ةفئاطل ةفص عفر لحم يف : ؛ةلمجلا : اولصي مل ©

 ' .نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اولصي .مزجو بلقو

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :'واولا

 . اهبارعا قبس : كعم اوُلصيل . ةفطاع :ءانلا : كعم اولصيلف ©
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 «مهتحلسأ اوذخأيلو» بارعا برعت : مهتحلسأو مهرذح اوذخأيلو ©

 . اهبارعا برعتو «مهرذح» ىلع فطعلا واوب ةفرطعم مهتحلسأو

 لوصوم مسا :نيذلا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دو: اورفك نيذلا دو ©
 بارعا برعت لوصوملا ةلص : اورفك .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 .٠ (اودجساا

 عوفرم عراضم لعف :نولفغت .اه لمع ال ةيردصم فرح :ول : نولفغت ول ©

 ةلص «نولفغت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبشب
 بصن لحم يف ردصم ليوأتب «ةلمجلا عم ول و اه لحم ال ةيردصملا ؛ول»

 . ؟دولا لعفلل هب لوعفم

 ريمض : فاكلا . نولفغتب رورجمو راج : مكتعتمأو مكتحلسأ نع ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم ّْ
 . اهلثم برعتو «مكتحلسأ» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مكتعتمأو

 :مكيلع .اهبارعا برعتو !نولفغت» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكيلع نوليميف ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو نوليميب قلعتم رورجتو راج 1

 ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم  ليمي ردصم  ةرم مسا : ةدحاو ةليم ©

 ٠ اهلثم ةبوصنم ةليم ةفص ةدحاو .

 «نإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ةيفانئتسا : واولا : مكيلع حانج الو ©

 قلعتم رورجمو راج : مكيلع .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «الا مسا حانج

 . مكيلع نئاك حانج ال ريدقتلاو فوذحملا «ال» ريخب

 صقان ضام لعف : ناك . مزاج طرش فرح : نإ: ىذأ مكي ناك نإ©

 قلعتم رورجمو راج : مكب . طرشلا لعف نإب مزج لحم يف حتفلا لع ينبم
 عوفرم رخؤم «ناك١ مسا : ىذأ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم «ناك» ربخب

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 فرح :وأ .ىذأل ةفصب قلعتم رورجمو راج : ىضرم متنك وأ رطم نم ©.

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . فطع

 كالا



 أ عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض .: ءاتلا .نيبطاخملا

 ..رذعتللا فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ. : ىضرم .روكذلا

 لعف : اوعضت . بصنو ةيردصم فرح : نأ : مكتحلسأ اوعضت نأ ©

 لح يف لضتم ريمض واولاو نونلا فذح هيصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم
 ' :فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكتحلسا .ةقرابف فلألاو لعاف عفر

 هاهألت امو نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض

  اوعضت نأ يف يأ قايسلا بسح ردقم رج فرحب رج لجم يف ردصم ليؤأتب

 ' ال «نأ» َةَلِص «اوعضتا ةلمجو فوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
 0 . اه: لحم

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوذخ .ةفطاع : واولا : مكرذح اوذخو ©
 ' لعاف عفر" لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل

 لضتم ريمض :فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :مكرذح .ةقراف فلألاو

 0 ٠ عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم .

 : «نإ» مسا: ةلالجلا ظفل هللا لعفلاب هبشم ديكرتو بصن :فرح : دعأ هللا ْنإ©

  همبض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعأ .:ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 : وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 : مسالا رج ةمالعو دعأب قلعتم رورجتو راج : ًانيهم ًاياذع نيرفاكلل يل

 ةفضأ : ًانيهم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباذع .لاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 ٠ لح يف ؛اهدعب امو دعأ» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاباذعل  تعن

 8 نإ ريخ عفر

 أملا يوجع هوقو لاو طنا: #12 ١١ ٠
 © قرئت َنيِيولاَءَتك اصل ةكضاوق

 لجأ ينبم :نامز فرظ : اذإ . ةيفانعسا : ءافلا : ةالصلا متيضق اذاف © |

 , لعف : مثيضق . مزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب قلعتنم هطرشل ضفاح نوكسلا

 ' لضتم ريمض : ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال :نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ةك



 (متيضقاا ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا .ةفاضالاب رج لح يف

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا اوركذاف ©

 عفر لحم يف لصتم : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هللا . ةقراف فلألاو . لعاف

 . هل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛هللا اوركذاف»

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ًادوعقو .ةحتفلاب برصنم لاح : ًادوعقو ًامايق ©

 . اهلثم ةبوصنم «ًامايق»

 لاحب قلعتم رورجمو راج : مكبونج ىلع . ةيلاح : واولا : مكيونج ىلعو ©
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .نيعجطضم ىنعمب «اوركذأ» يف ريمضلا نم

330006 
 اوركذاف متيضق اذاف : بارعإ برعت : ةالصلا اوميقأف متنئأمطا اذاف ©

 . هللا

 «ْنإف مسا :ةالصلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : تناك ةالصلا نإ ©

 ءات ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . ةحتفلاب بوصنم

 ةلمجو يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض «ناكا» مساو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأثلا

 . (ْنإ» ربخ عفر لحم يف «اهربخو اهمسا عم تناكاا

 ءايلا مسالا رج ةمالعو ©« تناك ١ ربخب قلعتم رورجمو راج : نيثمؤملا ىلع © :

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 ًاباتكل - تعن  ةفص :ًاتوقوم .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاتوقوم ًاياتك © '

 .٠ تاقوألا يف ًاضورفم : ىنعمب ةحتفلاب ةبوصنم

 نوجيو نول امكَدْولارْمِهَنولاءاووك نإ جملا سيجا او يكالو 5 ٠١ 22م ها ابا هوما رووا | اوم و4 رع | حر و رس
 تا دس مت ا 00

 4» 62 هلع اكو نجيم

 موزجم عراضم لعف : اونهت ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئسا : واولا : اوذهت الو ©

-_5594- 



 ١ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .٠ نونلا فذح: : :همزج ةمالعو الب

 ٠ . ةقراف فلألاو

 . رورجم هيلا فاضم : موقلا . اونهتب قلعتم رورجبو راج: موقلا ءاغتبا ف ©

 1 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ١ طرشلا لعف عراضم لعف : اونركت . مناج طرش فرح : نإ : اونوكت ْنِإ ©
 عفر لحم يف لصتم زيمض : واولا . نونلا فذح همزمن ةمالعو ْنإب موزجم
 ْ . ةقراف ؛ فلألاو صقان لعنفلا نأل «نوكت» مسا

 : واولا ٠ ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملأت ©

 ٠ . «نوكت» ريخ بصن لحم يف : ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 | ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : نوملأي مهئنإف ©
 مسا بصنت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييبئاغلا ريمض !مه» و لعفلاب هبشم
 َّنإ» ربخ عفر لح يف «نوملأي» ةلمجو «نوملأت» بارعإ برعت : نولأي "نإ
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نوملأي مهنإف» ةلمجو

 قبس : نؤلأت . ةيردصم : ام . هيبشتو رج فرج : فاكلا: نوملأت امك ©

 ' راخلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا ام) و .اهبارعإ
 ةلمجو مكجلأك املأ نوملأي مهنإ : ريدقتلا فوذحم قلطم لوغفمب قلعتم رورجملاو
 . ةيردصملا «ام) ةلص «نوملأت»

 ْ «هللا, نم نوملأت» بارعا برعت :نوجرت .ةفطاع :واولا : هللا نم نوجرتو ©

 ْ . نوجرتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 ؛ لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوجري الام ©
 ! ال» ةلمجو «نوملأي» بارعا برعت : نوجري . ال لمع ال ةيفان : ال . هب

 ش . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوجري

 ' هللا صقان ضام لعف ناك . ةيفانتسا : اولا : اًميكح اًميلع هللا ناكو ©
 ' نأ زوجيو ةجتفلاب بوصنم اهربخ : (يلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا
 ' الأ نولأي  مهنإف ريدقتب ردصملل - تعن  ةفص بصن لحم يف فاكلا نوكت
 . مكمل لثم

 اسال ء ال



 ىلا دئاعلاو ةحتفلاب بوصنم ناكل ِناث ربخ وأ (يلعل - تعن  ةفص : اًميكح ©

 . نوجري ال ام يأ هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

01 

 نطل هاكر سَناَنَي 2 ربي 7 ديالا 6م
 امس

 هو
 ىلع ينبم لصتم يمض ءانا و لعفلب هيشم ديكوتو بصن فرح : اثلزنأ ان ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلزنأ . © نإ ١ مسا بصن لحم يف نوكسلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . ميظعتلل ملكتملا ريمضب هلاصتال

 . نإ ربخ عفر لع يف «انلزنأ» ةلمجو لعاف عقر لح

 هب لوعفم : باتكلا . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : قحلاب باتكلا .كيلإ ©

 ًاسبلتم ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : قحلاب . ةحتفلاب بوصنم

 وأ قحلاب ًاسبلتم ًالزنا يأ فوذحم ردصملا ةفصب ًاقلعتم نوكي نأ زوجيو قحلاب
 . قحلا انعمو يأ «ان» نم وأ قحلا كعمو يأ فاكلا نم لاحب

 لعق : مكحت ٠ رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : سانلا نيب .مكحتل ©

 وهف زتس ربع عاشو لا مب ةرسشس نب وص اشم 1

 مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و تنأ : هري

 بوصنم ناكم فرظ :نيب .«لزنأ» لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو يلمع
 «مكحت» ةلمجو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :سانلا .مكحتب قلعتم  ةحتفلاب

 . اهل لحم ال «نأ» ةلص

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رج فرح : ءابلا : هللا كارأ امي © :

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع يثبم ضام لعف :كارأ .ءابلاب رج لحم

 هللا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو

 لوصوملا ةلص (هللا كارأ» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 . فوذحم اهل دئاعلاو مكحتب قلعتم ؛[ب» و ال لحم ال

 ل ”الا



 , صقان عراضم لعف : نكت .ةمزاجب ةيهان : ال . ةيفانئتسا : واولا : نكت الو ©
 | ريمض اهمساو افيفخت هواو تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم
 8 تنأ مريدفت ًايوجو رتتسم

 . مسالا رج ةمالععو «نكت» ربخب قلعتم رورجتو راج : اًميصخ نينئاخلل ©

 . ةحتفلاب بوصنم 'نكتا ربخ اهصخ ماس ركذم عمج هنأل ءايلا

 5 01 71 2س 7
 ٠١5 جنود ةارتكتأت 2

 كّرحن نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :رفغتسا .ةيفانئتسا :واولا : هللا رفغتساو ©
 هللا أ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكانسلا ء ءاقتلال رسكلاب

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالخلا ظفل

 مسا: ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هللا ْنِإ ©

 ' حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .ةحفلاب ميظعتلل بوصنم َنإ»

 لح, يف «اهريخ عم ناك» ةلمجو وه: هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو

 ا ا  هنإ» ربخ عفر
 ريغ وأ ًاروفغل ةفص' : يحي ٠ ةحتفلاب بوصنم «ناكا زيخ : اًميحر ًاروفغ ©

 0 . «ناكل» ناث

 ' ها 2م 771
 * او كَنِفكة لَ غشت را رجتلو ٠٠

 | عراضم لعف : لداخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : لداجت الو ©
 هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو . نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم

 . تنأ

 . ل يف فلا لع يتم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح : نع : نيذلا نع ©
 . لداجتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعي.رج

 : اواولاو .. نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف ؛نونوخيا ىنعمب : نوناتخي ©

 ذل



 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريهض

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : بحب ال هللا ّنإ ©

 لعف : بح . ال لمع ال ةيفان : ال . .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ9 مسا

 ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . ؟نإ» ريخ عفر لحم يف (اهدعب امو بحي ال»

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم : ناك نم ©

 ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .هب لوعفم بصن

 ال لوصوملا ةلص ؛اهربخو اهمسا عم ناك» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 . لوصوملا ةلص «نوناتخي» ةلمحو اهل لحم

 - تعن  ةفص : (يثأ . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ربخ : اًميثأ ًاناوخ ©

 «ناك» لعفلل ًايناث ًاربخخ نوكت نأ زوجيو ًاضيأ ةحشفلاب ةبوصنم ًاناوخل

 . ةنايخلا يف ًاغلابم «ًاناوخاو

 الاموي مهووس نوسياو سسكس نرمي ٠١

 22 اي َدوَمْصِباَعَمآَد و لوفي

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : سانلا نم نوفختسي © ١

 يأ : نوفختسيب قلعتم رورجمو راج : سانلا نم . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . افوخو ءايح مهنم نورتتسي

 «سانلا نم نوفختسي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هللا نم نوفختسي الو ©

 . اه لمع ال ةيفان : ال .اهبارعا برعتو

 حتفلا ىلع ينبم بئاغلل لصفنم عفر.ريمض :وه .ةيلاح :رالا : مهعم وهو ©

#١ 



 : «مهاو فاضم وهو أدتبملا ربخب قلعتم ناكم فرظ.: عما .أدتبم عفر لحم يف

 ' وه» ةيمسالا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئابغلا ريمض
 ْ ش . لاح بصن ل يف «مهعم

 ' ىلععم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ: نوتيبي ذإ ©
 ' برعتو اذإ».فرظلا دعب اهعوقول هيلا فاضم.رج لح يف نوتيبي نوفختسيب
 الا ١ «نوفختسيا بارعا

 لع يف ثركسلا ىلع يثبم لوصرم مسا : ام: لوقلا نم ىضري ال ام
 عوفرم عراضم لعف : ىضري . ا لمع ال ةيفان.:: ال : هب لوعفم بصن
 هريادقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ْ : .لوقلا نم بارعالا نم اه لح ال لوصوملا ِةلبص *ىضري ال٠ ةلمجو . وه
 . امه لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .ةيفانئتسا :واولا : هللا ناكو ©

 1 ْ , .١ ةميفلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا
 | ىلغ ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : ًاطيحم نولمعي امب ©

 : ةلمجو ' نوفختسي » بارعإ برعت نولمعي ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 1 «امنل و نونملا حتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاطيحم . لوطوملا ةلص «نولمعي)
 نم طقاسلا لوصوملا ريمض وأ «ام) لوصوملا ىلا دئاعلاو 'ناك» ربخب قلعتم

 , امو هنولمعي اهب ريدقتلا «هب لوعفم هنأل بصن لح يف ىنعملا يف تباشلا ظفللا

 ١ . «هاضريال
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 أ ةراشا مسا : ءالوأ .هيبنت فرح : اه': ءالؤه . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . هيببت فرح : اه: ءالؤه متنأ اه ©
 دل”



 .ربخ عفر لحم يفرسكلا ىلع ينبم 1

 . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهنع متلداج «'

 عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاعلا

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و .متلداجب قلعتم رورجمو راج : مهنع . روكذلا

 زوجيو . لاح بصن لحم يف «متلداج» ةلمجو . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . هتلص : متلداجو . «نيذلا» ىنعمب انه ًالوصوم سا «ءالوأ» نوكي نأ

 ةايحلل ةفص : ايندلا . متلداجب قلعتم رورجبو راج : ايئدلا ةايحلا ىف ©

 (ةايحلا» تبتكو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 .ةعامجلا واوب ًاهيبشت اهدعب فلألا تديزو مخفي نم ةغل ىلع واولاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم .ةيفانئسا : ءافلا: لداجي نمف ©:

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف هللا لداجيا ةلمجو .ره هريدقت ًاناوج هيف

 راج :مهنع .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :ةلالحلا ظفل : مهثع هللا © :

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض «مه» و لداجيب قلعتم رورجمو 1

 . نعب رج لحم

 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةمادقلا موي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا .لداجيب ْ

 . ؟لب" بارضالا فرح ىنعمب فطع فرح : ةعطقنم مأ : نوكي نم مأ©

 لعف : نوكي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؛ نم

 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : اهمساو ةمضلاب عوفرم صقان عراضم

 . «لداجي نم» ىلع ةفوطعم «نوكي نما :ةلمجو

 : اليكو .«مهنع» بارعإ برعيو ًاليكوب قلعتم رورجمو راج : اليكو مهيلع © :

 عفر لحم يف ؛ًاليكو مهيلع نوكي» ةلمجو ةئونملا ةحتفلاب ةبوصنم «نوكي؛ ربخ

 . «نم» أدتبملا ريخ

 "اله



 2 ا 23ه هم و 54 سر م
 ©. اتا نا "ريلزتاك نال ا

 ناو ةنونملا ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : اوس . نوكسلا همرزج ةمالعو

 5 «نم» أادتبملا ربخ عفر لثع يف ةباوجو طرشلا لعف

 1 بروتون لمصيف لع وأ فاعلا فرحب ةقوطعس هسفن ملظي وأ ©

  برعتو اوس لمعيا لع املا فطعلا فرحب ةفوطعم :: هللا رفغتسي مث ©

 : . نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب «رفغتسيا يف ءارلا كرحو . اهبارعا

 . همزج ةمالعو نمب موزجم هقازجو طرشلا باوج عراضم لعف : هللا دحجي ©

 .ًالاوجأ هيف رتتسم ريمض : هلعافو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كَرحو هرخآ نوكس

 . ةمضلاب ميظعتلل بوصنم لوأ هب لوعفم : ةلالجلا ٍظفل هللا .وه هريدفقت

 ةفض“: يحر . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم: ًاميحر ًاروفغ ©

 ! نرتقم ريغ مزاج طرش باوج «(يحر ًاروفغ هللا دجي» ةلمجو ًاروفغل - تعن -

 ْ . اه لعال ءاقلاب

 ١١ عاب لمت ينفي ©
 ' ىلع يتبم مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع : واولا : امثإ بسكي نمو ©

 ' لعف عراضم لغف : بستكي . « بسكي » لصأو أدتبم. عفر لحم يف نوكسلا
 ٠ هيفازتتسم ريمض : هلعافو هرمخآ نوكس : همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا

 ٠ طرشلا لغف اتلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : (مثإ . وه هريدقت اناوج
 : . «نف١ أدتبملا ريخ عفر لحم يف هباوجو ّْ

 . ةفوفكمو ةفاك : (هنإ طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : امثإف ©
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 رتتسم رسهض :-هلعافو ةمضلاب عرفرم عياضم لعف : هسفن ىلع هيسكي ©

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . وه هريدقت ًانوج هيف
 لصتم ريمض : ءاهلو بسكيب قلعتم رورجمو راج : هسفن ىلع .هب لرعفم

 طرش بارج «هبسكي اناف» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانتتسا : واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا

 «(يلعل» ةفص : ًيكح .نونملا حتفلاب بوصنم ؛ناك» ريخ : ًاميكح ًاميلع ©

 . ناكل ًايناث ًاربخ برعي نأ زوجيو

 8 ايما وانك لحلف يرهوبرر عاضإ هتك بيكيمو ١ 2 د ست رو - 2 د 4 م 8 - ا

 يف «(مثِإ بسكي نم» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ةئيطخ بسكي نمو «©

 . اهلثم برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيبآلا

 اهلثم بوصنم «ةئيطخ» ىلع ةفوطعم : نإ .فطع فرح : وأ: مث امثإ وأ ©

 . فطع فرح : مث .ةحتفلاب

 فذح لعفلا مزج ةمالعو اهبارعإ برعتو «بسكيا ىلع ةفرطعم : هي مري ©
 . رورجبو راج : هب . هرخآ

 . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : دقف .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دقف اثير ©

 رورجمو راج «هباو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ كرح دقو قيقحت فرح :دق

 . «نإد ىلع دوعي «هبا يف ريمضلاو يمريب قلعتم
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 ًاناوج هيف رسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ًاناتهب لمتحا ©
 :باوج «لمتحا.دقف» ةلمجو ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : اناتيب . وه هريذقت
 . "مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاناتيب ١ ىلع فنطعلا واوب ةفوطعم : ًانييم اًمثإو ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم إل ةفص : ًئبم

 ل 20000 2كم طع ١ ١؟

 ةلمدل 2 2 1 1007 هل تو و

 همي بحل َكَع سال دقن ُ مَ و ٌمهَسعْنأ

 2 العير 2100 نان اتوخحك

 د رق فرح ال ف لضف الولو ©

 .ًابوجو فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم ًادتبم : لضف . دوبجول عانتما فرح
 : . ةرسكلاب ميظعتلل رورجب هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 ؛«لضف» ىلع فطعلا واوب فوطعم : هتمحرو .رورجمو راج : هتمحرو كيلع ©

 ' :ةفوذخن لاحب قلعتي نأ زوجيو لضفب قلعتم «كيلع» و . ةنضلاب هلثم عوفرم

 أضام لعف : تمه .«الولا باوج يف ةعقاو : ماللا : مهنم ةفئاط تّمهل ©
 'عوفرم لعاف ":ةفئاط .امل لمع ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 ؛يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و رج فزح : :نم مهنم ةمضلاب

 راجلاو اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج « ةفئاط تمه ١ ةلمجو نمب رج لحن
 0 . ةفئاط نم ةفوذحم ةفصب قلعتم "مهنم» رورجملاو

 عراضم لعف : كولضي .بصنو ةيردصم فرح : نأ: كولضني نأ ©
 . :واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :هبضن ةمالعو نأب بوصنم

 يف ختفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ه8



 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا « نأ ١ و هب لوعفم بصن ل

 ةلمجو اومهب قلعتم رورجملاو راجلاو كلالضب اوم يأ فوذحم رج فرحب
 . اه لحم ال 1نأ» ةلص «كولضي» 1

 لعف : نولضي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : نولضي امو © .

 لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم

 . لعاف عفر لحم يف
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ . ا لمع ال رصح ةادأ : مهسفنأ الإ ©:

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ا! مه» و

 ريمض :فاكلاو .«نولضي امو» بارعإ برعت : ءىشن نم كنورضم امو ©

 رورجيو راج : ءيش نم . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 . كنورضيب قلعتم ْ

 ينبم ضام لعف : لزنأ دق يأ : لزنأ .ةيلاح : واولا : كيلع هللا لزنأو ©

 راج : كيلع .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع

 . لزنأب قلعتم رورجمو

 ىلع واولاب فوطعم ةمكحلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمكحلاو باتكلا ©

 . لاح بصن لحم يف «باتكلا كيلع لزنأ» ةلمجو .هلثم بوصنم «باتكلا»

 رتتسم ريمض هلعافو هلثم برعيو «لزنأ» لع فطعلا واوب فوطعم : كمّدعو © |

 . هب لوعفم بصن لحم يف فاكلاو . وه هريدقت اناوج

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام : ملعت نكت مل ام ©

 موزجم صقان عراضم لعف : نكت . بلقو مزجو يفن فرح : مل .هب لوعفم
 : همساو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو هرخا نوكس : همزج ةمالعو ملب

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعت . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض
 بصن لحم يف «ملعت» ةلمجو .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ملعت نكت ملا ةيلعفلا ةلمجلاو «نكتا ربخ

 . هملعت يأ هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا
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 : حتفلا ىلع: ينبم صقان ضام لعف : :ناك .ةفطاع : واولا :٠ هللا لضق ناكو ©

 رورحي هيلا فاضم :' ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم «ناك# مسا : لضف

 0 :. ةرسكلاب ميظعتلل
 7 7« ناك » ريخ : يظع . « ناك ١ ريخب قلعتم رورو راج : اًميظع :كدلع ©

 ْ ش . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم 0
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 3 يني اوأوموأوقَدصب مرمر مل ار روك زر 4
 20 2001 ده سي دري ِ 2م

 301 ظلوا قوه تام 5 5

 «الا مسا :: ريخ . (َْنِإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال: ربيثك يف ريخ ال ©

 ريد ابرجو فوذح اميبخو بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم سدجلل ةهياثا

 ريخل : ريدقتلاو فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجبو راج : سثك يف . دوجوم

 1 . ريك ف ناك

 فلألا ىلع ةردنقملا ةرسكلا مسالا زج ةمالعو رؤرجبو.راج : مهاوجن نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريخض 32 و رذعتلل

 ' ف نكس ىلع ينبم لرصوم مسا : ءانتسا ةادآ : الإ : رمأ نم الإ ©
 : [ى.نرمأ نم ىوجن آلإ ريدقتلا نآل اري لم لاب ومو ةفاضالاب لج لخ

 ' : هلعافو متفلا ىلع ينبم ضام لعف : رمأ . ديز مهمايق يف ريخ ال : لاقي

 , امل لع ال لوصوملا ةلص ؛رمأ) ةلمحو .وه هريدقت ًازاوج هنيف رتتسم ريمض

 ريثكلا ةفصب: قلعتم «مهاوجن نماو
 ' فؤزرعم وأ رمأي قلعتم رورجبو راج :, حالصا وأ فورعم .وأ ةقدصي ©

 ٠ نارورجم «ةقدص» ىلع وأب نافوطعم حالصا وأ

 نسانلا . حالصاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :: نيب : سانلا نيب ©

 : ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 اخ



 ىلع ينبص مزاج طرش مسا : نم . ةيفايتسا : رارلا ؛ كلذ لعفي نمو ©

 : كلذ .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا :همزج ةمالعو

 دعبلل ماللا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ
 . أدتبمللا ريخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو باطخلل : فاكلاو

 .فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم :ءاغتبا : هللا ةاضرم ءاغتبا ©
 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .فاضم وهو ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم :ةاضرم

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 لابقتسا فرح : فوس . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هيتؤن فوسف ©

 لع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيتؤن . «فيوست فرح» ديعبلل

 ريمض : ءاهلاو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقشلل ءايلا

 باوج ؛هيتؤن فوس» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتتم
 . مزج لح يف ءافلاب ةنرتقملا فوسب ةقوبسم مزاج. طرش

 ةبوصنم ًارجأل ةفص : يظع .ةنونملا ةحتفلاب ناث هب لوعفم : اًميظع ًارجأ ©
 . اضيأ هلثم

 َنيِنِمؤْل ل يسرع بَ ستلايبموطم لو كيو ١١

 دف انس ست لَو اكيفو

 تا : نم . ةفطاع : واولا : فلاني ىنعمب : لوسرلا ققاشي نمو ©
 عراضم لعف «ققاشي» و أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبه مزاج طرش
 نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف

 بوصنم هب لوعفم : لوسرلا .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لما



 ؛لعف .:نيبت .ةيردصم :ام .ققاشيب قلعتم رورجتو راج : نيبت ام دعب نم ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىدهلا . نيبتب قلعتم رورجيو راج : ىدهلا هل ©

 :اماؤ' ال لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «ىدحلا هل نيبت» ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع

 طرشلا لعف'اتلمجو ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا

 ْ . نما ربخ عفر لح يف هباوجو

 لع فعلا واب ةفرلمعم ؛ ريغ عيديو : نينمؤملا ليبس ريغ عيتيو ه

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم ليبس اهارعإ برعتو «لوسرلا ققاشي»

 - ا ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم

 ْ , ٠ درقملا نيونت نع

 فذح : همزج ةمالعو نمب موزجم هؤازجو طرشلا باوج عراضم لعف : هلون#

 ءاهلاو نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعاقو ةلعلا فرح هرخآ

 ريغ مزاج طرش باوج «هلون» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمسض
 ا . اه لحم ال ءافلاب نرتقم

 ..هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: ام: ىلوت ام ©

 ريمض: لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع .ينبم نضام لعف : :ىلوت

 ! ! . ا لحم ال لوصوملا ةلص «ىلوت» ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 برعتو ؛هلونا ىلع فطعلا وازب ةفوطعم : هلخدنو يأ : متهج هيلصنو ©

 !فرضلا نما عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم:: منهج .اهبارععإ

 ٠ ثينأتلاو ةيملعلا ىلع

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاس . .هيفاتئتسا : :واولا : ًاريصف تءاسو ©

 زيبمت ًاررصم . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ثينأتلل ءانلاو

 . نونملا حتفلاب بوصنم

 لم
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 ١ ١ 13و انفمو دبر 0 للان 0 ْ 1 رقم ريكو يل رس

 كيب ًالكَصَّرَص 4
 سا : ةلالجلا ظفل هللا .لمفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : رفغي ال هللا َّنإ ©

 عراضم لعف : رفغي .اه لمع ال ةيفان : ال .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ»

 يف (رفغي ال» ةلمجو .وه هريدقت ًالاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 . «نإ) ريخ عفر لح

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : كرشي .ةيردصم فرح : نأ : هيب كرشِي نأ ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم ٠

 ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ) و كرشيب قلعتم رورجبو راج : هب . وه هريدقت

 لحم يف «هب» رورجملاو راجلا نوكي وأ «رفغي» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف
 . لعاف بئان عقر

 رتتسم لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رفغي .ةيفانئتسا :راولا : رقغيو ©

 ريدقتلاو فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف 'رفغي» ةلمجو .وه هريدقت ازاوج هيف

 . رفغي هللاو

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: كلذ :نود ام ©:

 . كلذ فاضم وهو ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : نود .هب

 دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ

 . ًافوذحم لوصوم ةلصب قلعتم «كلذ نود ةلمجلا هبشو باطخلل قاكلاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ماللا : عاش نمل ©

 ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمجو «رفغي" بارعإ برعت : ءاشي .ماللاب رج لحتع 03
 . فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم

 نمب موزجم رشا لك عياسغم لعف ؟كرشا و ًادشبم عفر لحم يف نوكسلا

 نر



 . وم هديا ًالوج هيف رس ريش لعاقو هرمخأ فوكس هبزج ةمالعي

 1 . رخآ

 ؛ ضام لعف : ّلض .قيقحت فرح :دق . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : لض دقف ©

 : دقف» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 : . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاجن طرش باوج ؟لض

 . هل ةفص : ًاديعب .ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًالالغ : ًاديعب الالض ©

 . ًابضيأ ةحتفلاب هلثم بوصنم

 ارك اطيق ليد وعدَينإيَو ت11 رسرياإ /١١
 : وعدي اه لمع ال ةيفثلا ام : اهانعم انه : : هنود نم نوعدب ْنِإ ©

 :ريمصض : واولا ٠ ةسمخلا لافأا نم هل نونا توب ورم عيا فس لعق

 : ءاماو .نوعديب قلغتم !هنود نم) رورجملاو راجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ْ ٠ ةفاضالاب رج لح يف رسكلا لع يثبم لصتم ريمسف

 ! ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم ًاثانإ . اللمع ال رصح ةادأ ::آلإ : ًاقانإ الإ ©
 ٍْ ! . ١ ةنونملا ش

 , نوعدي ْذإ/ لع فطعلا واوب ةفرطعنم : ًاديرم ًاناطيش الإ نوعدي نإو ©
 . زجح نم ةعونصم اهنأل اهرجح نع ةيانك أ مانلصألا يهو ًثانإ لإ
 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاناطيشل تعا ةفض : ًاديرم

 #4 اًسْوفَئايِض اسس ندخل يورك 1
 لعق : ةئعل . « ةيناث ةفص 9 ًاناطيشل ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : هللا ُةثعل ©

 ! بطن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام

 1 .٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب لوعفم
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 ًاناطيش ىنعما نأل ًاناطبشل ةثلاث ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : نذختأل لاقو ©
 الا ًالئاق مسقاف هللا ةنعل وأ عينشلا لوقلا اذهو . هللا ةنعل نيب ًاعماج ًاديرم

 ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع : و واولا : نذحتأل لاقو . كدابع نم نزخت

 ةعقاو ماللا : نذختأل . هرم هريدقت ةارج هيف رتتسم ريش لعافلاو حتفلا ىلع

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ذدختا . ردقملا مسقلا باوج يف

 «نذختأل» ةلجو .انأ هريدقت يرجو ةيق رتتسم يمض لعافلا ةليقثلا ديكوتلا
 باوج اهنع ىنغأ دقف «لوقلا لوقم» ةلمج امأ .اهل لحن ال مسقلا باوج

 . لوقلا قبس هلأل مسقلا مسقلا

 نم لاحب وأ نذختأب قلعتم رورجمو راج : ًاضورفم ًابيصن كدابع نم ©

 . ةفاضالاب ٌرج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو . ةمدقم ةفص هّنأل « ًابيصن»

 ًابيصنل - تعن  ةفص : ًاضورفم . ةئوثملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًابيصن
 . ًاضيأ ةحتفلاب هلثم بوصنم

 مالا ءاطوواويوافا ١
 م م نودي اًمِلووطيما ا مالح 00 2

 15 و سس

 كن ايبا 0

 ىلع فطعلا تاواوب ةفرطعم لمجلا : مّهئرمألو مهّنينمألو مهتلضألو .٠

 ينبم نيبئاغلا ريمض ثالثلا لمجلا يف ؛مه» و اهبارعإ برعتو «نذفتأل» ةلمج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ىلع ينبم عراضم لعف :نكتبي .ديكأتلا مال : ماللا .ةدئاز :ءافلا : ٌنكتبيلف ©
 دقو ةسمخخلا لاعفألا نم هنألو ةلبقثلا ديكوتلا نوئنب هلاصتال نونلا فذح

 ال ديكوتلا نونو نونلاو واولا .نينكاسلا ءاقتلال لعافلا ةعامجلا واو تطقس

 .نعطقيلف ىنعمب اه لحم
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 ! رورجم هيلا فاضم : ماعنألا . ةحتفلاب بوصنم هب لومننم : ماعئألا ناذآ © .

 ْ . ةرسكلاب
 : اهدعب امو اهبارعإ قبس : مهنرمأآلو : هللا قلخ نريغيلف مهنرمآلو ©

 . «ماعتألا ناذآ نكتبيلف» بارعإ برعي

 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكسا : واولا : ناطيشلا ذختب نمو ©

 ؛ نمي موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : ذختي .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 ' رتتسم ريمض لعافلاو .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوككسلا همزج ةمالعو

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناطيشلا . وه هريدقت ًازاوج هيف

 ' راج :نود نم .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :ًايلو : هللا نود نم ًايلو ©

 . ةربسكلاب ميظعتلل رورجب هيلا فاضم 4 هللا ١ و . ًايلول ةفصب قلعتم رورجمو

 . «نم» أدتبملا اخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو
 , لعف.: رسخ . قيقحت فرح : دق .طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : ريسخ دقف ©

 : ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 : ٠ منج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ارسخ دقف»

 . ًانارسْل ةفص : ًانيبم .ةثونملا ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعشم : انييم ًانارسخ ©

 . ةحتفلاب هلثم ةيوصنم

 1200 1746 يم 70

 هيف راتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لمف مهينميو مهدعي ©
 بطن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ١ و..وه هريدقت ًااوج
 ةمالعو اهيارعإ برعتو ' مهدعي » ىلع واولاب ةفوطعم مهينميو . هب لوعفم
 . لقثلل ءايلا ىلع:ةردقملا ةمضلاب لعفلا عفر

 , :مهدعي ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع :وارلا : ناطيشلا مهدعي امو ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ١'و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
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 : ناطيشلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف عابشالل . ةمضلاب ميملا تكرحو

 ناث هب لوعفم ليطابأ يأ : ًارورغ . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ارورغ الإ ©
 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم

 0000 2 مدد دو كس و ور اا

 8 اصيخاهنع وديا ل و مسج هنوأم كيلو ”١

 «فاكلا» و أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : كتئلوأ ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم ناث أدتبم : ىوأم : منهج مهاوأم © :

 رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم نيبئاغلا ريمض «مه»و . رذعتلل ةروصقملا

 اهنأل ةملكلا نونت لو ةمضلاب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : منهج . ةفاضالاب

 ًادتبملا رب عفر لحم يف «منهج مهاوأم» ةيمسالا ةلمجلاو . فرصلا نم ةعونمم

 . « ًابرهم ١ وأ « ًارفم ١ ىنعمب ؛ ًاصيخم ١ و ؛ كئلوأ » لوألا :

 .اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا : واولا : ًاصيحم اهنع نودجي الو ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودجي

 بوصنم هب لوعفم : اصيح . نودجيب قلعتم رورجيو راج : اهنع . لعاف
 . ةحتفلاب

 أهيم نمور ٍتنجمهلحدنس د حلل اوَعواَوماَءَيِدلاَو ١ ١١ 0000
 0 رس 1 سور 2 د و6 3م :

 45 كيوان دضأ نمو احر اًدبأ هنن دا كيطلا

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةيفانتسا : واولا : اونمآ نيذلاو ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . ًأدتبم عفر لح

 .لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 الا



 . اهيارعإ برعتو « ارنمآ ١ لع والاب ةفرطمم : تاحلاصلا اولمعو ©

 | عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 : . ملاسلا ثنؤملا

 :مهلخد . بيرغلل - فيوست  لابقتسا فرح :نيسلا : تانج مهلكدنس ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةمضلاب:عوفرم عراضم لعف
 . لوأ هب: لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبض دمم نيبئاغلا ريمض (مهاو

 : قحبلم هنأل ةحعفلا نم ًالدب ةنونملا ةرمكلاب بوصتم ناث هب لوعفم : تانج

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «.مهلخدنس » ةلمجو . :ملاسلا ثنؤملا عمجب

 .تانبل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : راهن ألا :اهتحت نم يرجت ©
 راج : اهتحت نم .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرف عراضم لعف :يرجت

 1 عوفزم لعاف : راهتألا . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريْمض 4« ام 8 رورجمو

 ' يرجت يأ راهمألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم «اهتبحت نم» و ةمضلاب

 : : . اهتحت ةنئاك

 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاح : ًادبأ اهيف نيدلاخ ©
 نامز فرظ : ًادبأ . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيفإ . درفملا نيونت نع
 : . ةحتفلاب بوصنم رارمتسالا ىلع لذي ليقتسملا

 0ع يل ردصم ٠ اقع. ةركلاب رورج هيلا فاضمم ١ ةلالمجلا ظفل هل

 ! دكؤم ردصم : ةهضلكلا يأ  ًاقح ادعو هللا دعو : ريدقتب قلطم لوعفم

 ' يف :نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . :ةيفانثتسا " اوارلا : قدصأ نمو ©
 : ةمضلاب .يفرم ريخ : قدصأ . أدتبم عفر لحم

 ' ديكرت رهو . ًالرق يأ : ًاليق.. قدصأب قلعتم رورجو راج : ًاليق هللا نم ©
 1 . زييمتلا ىلع اهبصن زوجيو غيلب ثلاث
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 وذ مسوق سل

 الكوب ياو يفز نانأ ورك يا َنتَل 37+
 9 0020 لانو مما دِجعي

 ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل : مكيناماب سيل ©

 قلعتم رورجمو راج : مكينامأب . هللا دعو# ىلا دوعي وه هريدقت ًازارج رتتسم

 ١ . عمجلا ةمالع ميملاو «سيل» ربخب خب

 ىلع ةفوطعم : ينامأ . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال ةفطاع : واولا : ينامأ الو ©

 . ًاضيأ رورجم ؛مكينامأ»
 : باتكلا . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لهأ : باتكلا لهأ ©

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : : ًاءوس لمعي نم ©

 كسلا هيزج ةمالعو نمي موز طرشلا لع عراضم لعف : لمعي . أدخيم ْ
 بوصنم هب لوعفم : ًاءوس . وه : ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو

 . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلجو . ةحتفلاب

 رورجو راج : هب . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمصض 8 هلعاقو .هرخخا نوكسلا

 . اهل لحب ال ءافلاب نرتقم ريغ طرش باوجو ؟هب يزجي» ةلمجو يزجيب قلعتم 1

 ىلع ةفوطعم : هل :دجي اه لمع ال هيفان : ال .ةفطاع : واولا : هل دجب الو ©

 . اهبارعإ برعت اهب زجي» أ

 فاضم : ةلالخجلا ظفل هللا .دجيب قلعتم رورممو راج :؛ ًاّملو هللا نود نم ©

 نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ايلف . ةرسكلاب ميظعتلل ر رورجم هيلا

 . ةمدقم ةفص هنأل «ًايلو' نم ًالاح بصن لحم يف ؛هللا نود نم» نوكي

 ةفرطعم : ًاريصن .يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز :ال .ةفطاع اوارلا : ًاريصن الو ©
 . اهلثم ةبوصنم ؛ًيلو» ىلع
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 جا نود انا ووو 9 اقأركةنيِت بلكي ١1

 *# ايي راو
 : مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع : رارلا : تاحلاصلا نم لمعي نمو ©

 | طرشلا لعف عراضم لعف : لمعي . ًادشبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' . وه هريدقت ازاوج ةيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو موزجم
 : . تاحلاضلا ضعب يأ “ضيعبتلا ديفت «نم» وأ .رورجبو زاج :تاحلاصلا نم

 ' مسالا نم .ةفوذحم لاحب قلعتم قلعتم رورجمو راج : ىثنأ وأ ركذ نم ©

 : ىلع اوأب ةفوطعم ىثنأ وأ . ينايب رج فرح «نما» و مهبم:هنأل «ْنَما» لوصوملا

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ورورجم «ركذ»

 ' لح ايف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه .ةيلاح :واولا : نمؤم وهو ©
 «نمؤم وه' ةيمسالا ةلمجلاو :ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :نمؤم .ًأدتبم عفر
 001 لاح بصن لم يف

 : ةراسغا مسا : كتلوأ . طرشلا باوجل ةطبار : : نولخدي كئلؤأف ©

 لعف:: نولخدي .باطخخ فرح فلو ادم مو لعق يكل لع ين

 ' عفر لحم ف هباوج لصتم ريمصض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ! . «نماا أدتبملا ربخ
 دارلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنجلا : ًاريقن نوملظي الو ةنخلا ©

 بوصنم زييق ًايقن . لعاف بت ان مف لع يف لصتم يمض :ىاولاو . نونلا

 .هآؤنلا رهظ يف يتلا ةرقنلا وه (ريقتلا)و . ًاليتف نوملظي ال يأ هنونملا ةحتفلاب

 ايدج ِهرفِم َممَسآَو نوفوستي ١7١ سا رس 1 هه الور هب رو سرس 20006 27
 نو ية

 , نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم .ةفطاع : دارلا ؛ ًاذيد نسحأ نمو ©
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 ”بوصنم زييمت :ًانيد .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : نسحأ .ًادتبم عفر لحن يف

 . ةحتفلاب

 ينبم لوصوم مسا «نم' و رج فرح «نم» نم ةفلؤم : نمت : ملسأ نمُم ©

 :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ملسأ . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 .امل لحم ال لوصوملا ةلص «ملسأل ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . نسحأب قلعتم ١نمت» و .صلخأ : ىنعمب

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلل ةهجو ©

 ىنعمب ملسأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه .ةيلاح واولا : نسحم وهو ©

 ةلمجلاو . هرخآ يف ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ : نسحم . أدعبم عفر

 . لاح بصن لحم يف «نسحم وها ةيمسالا

 : اهدعب ةلمجلاو . ةيضارتعإ : واولا : ًاينح ميهاربإ ةلم عبتاو ©

 ريمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عبتا . اه لحم ال ةيضارتعا

 0 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :.ةلم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 : افينح . فرصلا نم نب هن ايدك نم الدب ةحتنابرورج هيلا فاض

 لع ينبم سضام لعف ريس“ ىنعسب ذقلا . ةيفاتسا :واولا : هللا ذختاو ©

 - .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا

 نوني ملو ةحتفلاب نايوصنم ؛ذختا» لعفلل اهم نالوعفم : ًالبلخ ميهاربإ .٠

 . فرصلا نم عونم هنأل لوالا

 © اجو رتَنمَو ضرالاؤاَو ِترَعتلَومََيَو
 قلعتم ميظعتلل رورجو راج ١ ف .ةيفانتسا :ورلا: تاومسلا ف ام هللو
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 | رخؤم أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم.مسا ؛ ام . ملقم. ربخب
 , ام! : ريدقتلا ةقوذحملا لوصوملا ةلصب قلعت رورجتو راج : تاومسلا يف و

 . تاومسلا يف ًانئاك ره ام وأ رقتسا

 , برعتو  تاومسلا يف ام ٠ لع فطعلا واوب ةفوطعمم : ضرالا يف امو «
 : . اهارعإ

 ظفلا هللا . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : ناك . هيفانئتشأ : واولا : هللا ناكو ©

 ' هيلا فاضم : ءيش. «ناك» نبخب قلعتم رورجو راج :. ًاطفحم ءىش لكب ©
 ٍ . ةحتفلاب بوصنم «ناك١ ربخ : ًاطيحم . ةرسكلاب رورحي

 ١١ لين: تع إو قوس 0 هيب كيوفسو ْ
 1 َرْفْوكتْنَأ نوبعرت و1 بذات ال ]يل وأنا قا كو ظ  100 0-09 2مس :

 ١ لإ يحرم ا يا دونَ ا

 ' عزاضم لعف : كنوتفتسي . ةيفانعكتس : وارلا : ءاسثلا يف كنوتفتسيو ©

 : فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو : نونلا توبشب عوفرم
 انج : ءاسنلا يف . هب لوصفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينيم لصتم ريمض

 ا ا - ”كنوتفتسيب قلعتم رورخيو

 رق وج ف رس رب : طا . نركسلا لع ينس رسأ لعق: لق
 ع
 ٠ نينكاسلا ,ءاقتلال رسكلاب ماللا تكرخو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو . تنأ

 1ْ ًاضيأ

 0 أ لوقا كتم ب لرمنم بصنع يف : ةلممبا: نيف مكيتفي هلا

 عوفرم عراضم لعف : مكيتفي ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم .: ةلالجلا ظفل

 | ٠ وه هرياقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا لع ةردقملا ةمضلاب

585 



 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 رح فرح يف : نهيف . أدتبملا ريخ عفر لحم يف !مكيتفي» ةلمجو .روكذلا_عمج

 رورجملاو راجلاو . يفب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض انهو

 ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : باتكلا يف يف مكيلع ىلتي.امو ©

 : هباتك فيو يأ ىلاعت هللا مسا ىلع فوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىلتي . نآرقلا يأ

 :مكيلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا

 رورجمو راج :باتكلا يف .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىلتيب قلعتم رورجمو راج
 . «امه نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو نوتفتسيب قلعتم رورجو راج : ءاسنلا ىماتم ف ©

 «لتي» ةلمجو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ءاسنلا .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 الدب «ىماتي يف» رورجملاو راما نوكت نأ امل زوجيو ال لحم ال لوصوملا ةلص
 لحم يف ؛ام نأ وهو ؛مكيلع ىلتي ام بارعال رخآ هجو كانهو . «نهيف# نم
 . أدتبملا ربخب قلعتم «باتكلا يف» رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبشو أدتبم عفر

 لح ال ةيضارتعإ ةلمج ؛باتكلا يف مكيلع لتي ام ةلمو . ةيضارتعا : واول
 نهيف مكيتفي هللا : ريدقتب مسقلا ىلع رج لحم يف « ام » نوكت نأ زوجيو اهل

 . ميظعتلا ىنعمل مسقلا نال مكيلع تي اهب مسقأو

 نوكسلا ىلع ينبم وصوم مسا ؛ينل عج : يتاللا : ٌنهوتؤت ال يتاللا ©

 رحت : نهوتؤت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ءاسنلل  تعن  ةفص رج لحم يف

 لومفم بصن لحم يف تقلا لع ينبم تابئاقلا ريمض نهو ةنوتفتسيا بارعإ
 . لوصوملا ةلص ةلمجملاو . لوأ هب

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ْنهل بتك ام ©
 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بتك . «نوتؤت» لعفلل ٍناث

 بارعإ برعت :نهل . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو
 .بتكب قلعتم «ّنلا و اهل لحم ال لوصوملا ةلص نط بتك# ةلمجو «نهيفا

 لة”



 ' بارعإ برعت : نوبغرت . ةيفاننتسا : واولا : ٌنهوحكنت نأ نويغرتو ©
 ؛ بوصنم عراضم لعف :نهوحكنت .بصنو ةيردصم فزح : نأ «نوتفتسيا

 ' لاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو ْنَأب
 , امو. نأ» و .هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه» و

 , نربغرت يأ قايسلا بسح ردقم رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب «اهالت

 | . نهحاكن يف

 «ءاشنلا يماتي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نادلولا نم نيفعضتسملاو ©

 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنآل ءايلا مسالا رج ةمالعو اهلثم رورجم
 نف :ةفوذبخم لاحب قلعتم رورجيو راج : نادلولا نم:. درفملا نيونت نع

 / بارعإ برعتو « ءاسنلا نم ىماتي ١ ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : اوموقت ّْنأو ©
 بصن لحم يف لوؤملا ردصملا يأ «اوموقت نأ» نوكت نأ زوجيو !اوحكنت نأ

 : . مايقلا مكرمأي يأ «رمأي» لعفلا

 ! لوألا رج ةمالعو اوموقتب ناقلعتم نارورجيو ناراج :: طسقلاب ىماتيلل ©
 . ةرهاظلا ةرسكلا يناثلاو رذعتلل فلالإ ىلع ةردقملا ةرسكلا

 ! لحم يف مزاج طرش مسا : ام .'ةيفانثتتسا : راولا: ريخ نم اولعفت امو ©

 ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو [ب لغفلل مدقم هب لوعفم بصن
 ٠ قلعتم رورجمو راج ؛اريخ نم» و ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 | فرح «نم» و ريخ نم هنوك ةلاح هولعفت ءيش يأ :ريدقتلاو امل ةفوذحم لاحب

 ٍْ . ينايب رج

 : هبشم ديكوتو بصن فرح .: َّنإ . طرشلا باوج يف ةجقاو ءانفلا : كلا ّنِإف ©
 ! «(يلع هب ناك هللا َنإفا ةلمجو .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا :هللا .لعفلاب

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج
 ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : اًميلع هب ناك

 : ربخ :(يلع .«ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج :هب . وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 .هنإ) ربخ عفر لحم يف ؛[يلع هب ناك» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم !ناكا
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 8 ١ دنا[ اذ د اروع الينمفاَدمأر مايا 1

 نونو أس 5008 عنف
 #2 اح

 لعاف :ةأرما . مزاج طرش فرح :نإ .ةيفانئتسا :واولا : تفاخ ةأرمأ نإو © :

 صضام لعف : تفاخ .هدعب روكذملا لعفلا هرسفي ةفوذحم لعفل ةمضلاب عوفرم

 ريمض : لعافلاو . ال لمع ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 . يه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 رج لحن يف لصتم ريمض ١ اه 8 و رورجيو راج : ًازوشن اهلعي نم ©

 « اهلعب نم » و ًابرض ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًازوشن . ةفاضالاب
 . ًازوشن نم ةمدقم ةفص هنأل لاحب وأ تفاخب قلعتم

 ىلع ةفرطعم : ًاضارعإ . فطع فرح : وأ : حانج الف ًاضارعإ وأ ©
 ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : الف . اهلثم ةيوصنم ( ازوشن »

 . بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : حانج . ؛ْنإا لمع لمعت سنجلل
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهيلع حانج الف» ةلمجو

 نئاك : هريدقت ًابوجو فوذحملا « ال ١ ربخب قلعتم رورجمو راج : امهيلع ©

 ٠ ةينثتلا ةمالع فلالاو داع فرح : ميملا .

 عراضم لعف : احلصي . بصنو ةيردصم فرح ْنأ : امهنيب احلصي ْنأ ©

 :فلالاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم ا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ْنأ» و لعاف عفر لحم ين نينئالا فلا

 . احلصيب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : امهنيب . ردقم رج فرحب
 او . داع فرح : ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحملاو

 . لاخلا يأ ًاراصتخلا لوعفملا فذحو ةيئثتلا ةمالع

 بوصنم قلطم لوعفم :ردصللا ىنعم يف : ًاحلص : ريخ حلصلاو ًاحلص ©
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 | لغ.ال ةمنضلاب عوفرم أدتبم :حلصلا .ةيضارتعإ :ؤاولا : :حلصلاو ..ةحتفلاب

 : . اهلصو ىنعمب لوعفملا وه' «اهنيب» نوكي وأ امل

 : اهدعب ةلمجلاو ًاضيأ ةيضارتعإ : واولا : حشلا نسفنألا ترضحأو ©
 : حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ترضحأ ..اهل لحم ال ةيضارتعإ

 بئان : سفنألا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح هنكاشلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . حشلا نأ .:' ىنعملاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :حشلا .ةمضلاب عوفرم لعاف
 | 00 . حشلا ىلع سفنألا تلبجو يأ اه ًارضاح لعج

 . مناج طرش فرخ : نإ . ةيفانتسا :'واولا : اوقتتو اونسحت ْنِإو »
 ' . نونلا فذح :همزج ةمالعو نأب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اونسحت

 | واولاب ةفوظعم : اوقثت . ةقراق فلالاو لعاف عفر لح لصتم ريمض :ياولا
 ْ . اهلثم برعتو «اونسحت» ىلع

 : ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوجج ةطبر : ءانلا ناك هللا ّنإف ©
 ' ضام لعف : ناك . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : . لعفلاب هبشم

 ' نإقال ةلجو .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :اهمساو ملا لع ينبع قا

 ْ . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم طرشلا باوج ريب ناك هللا
 ' ينبم لوصوم مسا :ام .ريبخب قلعتم رورجبو راج : ًاريبخ نولمعت امب ©

 ؛ نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولمعت .ءابلاب ربج لحم يف نوكسلا ىلع

 بوبصنم (ناكا» ريخ:: ًاريبخخ . لعابق عفر لحم يف لصلتم ريمض : واولاو
 . ريمض لوضوملا ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوضوملا ةلص «نوملعت» ةلمجو ةحشفلاب

 . نولمعت اهب يأ هب لوعفم أل لتلا برصنم فوذع

 رت ايي ال نايك (١
 1 20 د 6 020

 0 ايحاوفح لكل إو أولم ناقة قلع وردك

 . لابقتسا بصنو يفن فرح : نل . ةيفانكسا : ٠١ اوعيطتست نلو ©
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 :واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف :اوعيطتست
 . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 برعت : اولدعت . بصنو ةيردصم فرح : ْنأ : ءاسنلا نيب اولدعت ْنأ © .

 قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . «اوعيطتست» بارعإ

 ليوأتب «اهالت امو نأ) و .ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : ءاسنلا . اولدعتب

 . ءاسنلا نيب لدعلا يأ «عيطتست» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم

 :متصرح .مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : متصرح .ولو ©

 لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 لعف : اوليمت . ةمزاج ةيهان : ال اولا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اوليمت الف © .

 لحم يف لصتم ريمض واولا : نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم ١

 لح ال مزاج ريغ طرش باوج ؛اوليمت الف» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 امل

 هعون نايبل هيلا فاضملا ردصملا نع بئان وأ قلطم لوعفم :لك : ليملا لك © :

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ليملا . ةحتفلاب بوصنم

 ءاقلا نوكت نأ زوجيو اهبارعإ برعتو ؛اوليمت» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اهورذتف ©

 . يهنلا ىلع ًاباوج لمجلا تبصنو ةيببس ا

 «لثم» ىنعمب سا فاكلا نوكت وأ اهورذتب قلعتم رورجمو راج : ةقّلعملاك ©
 نم ةقلعملا ىنعم يف ليقو . هيلا ًافاضم ةقلعملاو ًالاح بصن لحم يف نزكتف
 8 ةقلطم الو جوز ال سيل وأ اهجوز دقف يتلا : ءاسنلا

 بارعإ برعت : اًميحر اروفغ ناك هنا نإف اوقتتو اوحلصت نِإو ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا . .ًاريبخ ناك هللا ْنإف اوقتتو اونسحت نإو»

 .٠ ةحتفلاب بوصنم ًاررفغل ةفص : ايحر
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 سس هس همر سي هل سس
 ١ ٠١ مح اكيبو ضأن اكو ييعس نم 6 هاي اًكَدعسنإَو 88

 : اقرفتي.. مئاج طرش فرح : ْنِإ . فطع فرح : واولا : اقرفتي نإو ©

 ' نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو ْنإِب موزجم طرشلإ لعف عراضم لعف

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض فلالاو ةسمخلا لاعفالا

 ةمالعو ّنِإِب موزجم هقازجو طرشلا باوج عراضم لعف :' نغي : هللا نغي.©

 .ةمضلاب :غوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةلعلا فرح .هرحخآ فذح : همزج

 . اهل لخم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؟هللا نغي» ةلمجو

 .اهنم دبناو لك :. ينعتو ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم :ُالُك : هتعس نم ٌالَك ©

 , رشكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو يتغيب قلعتم :روزرجمو راج :هتعس نم

 ..حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©
 0 ٠ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا

 1 «يكح) بارعإ زوجيو ةحتفلاب نابوصنم «ناكل» ناريبخ : اًميكح ًاعساو ©

 . ًاعساول ةفص

 نيبتكحلاافوأَنِذْلا انيَصَودَمِلَو ضال افاَمَو ثوم فام هلو ١ ١١ هما 0 51 ا ل ها
 امو توعسلافاَمِدَنِو اورفكتنإو ها وقنا ف َضاووَتَم سس ارا ال حاس قل و 1 رم حت ا
 رجم هل لى ص 2

 «*#  اديمجيعسأ ناك ٍضرألاَف

 قلعتم ميظنعتلل رورجمو راج : هلل .ةيفانتسا : واولا : تاومسلا يف ام للو ©

 ' .نخثؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسأ : ام .مدقم ربخب

 ' ام هللو : اهريدقت ةفوذحم لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج: تاومسلا يف
 . تاومسلا يف رقتسم وه ام وأ رقتسا
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 . اهبارعإ برعتو «ثاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرالا .يف امو ©
 فرح :دق .ديكوتلاو ءادتبالل :ماللا :دقل .ةيفانثتسا :واولا : انيّصو دقلو ©

 ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيصو . قيقحت

 . انرمأ ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و ميظعتلل

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : باتكلا وتوأ نيذلا ©

 ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ . هب لوعفم

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا
 هب لوعفم : باتكلا .لوصوملا ةلص ؛اوتوأ» ةلمجو .ةقراف : فلالاو .لعاف

 . بوصنم

 يف لصتم ريمض :فاكلا .اوتوأب وأ انيصوب قلعتم رورجمو راج : مكلبق نم ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج ل

 ىلع فوطعم نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ايإ . ةفطاع :واولا : مكانإو ©

 . باطخ فرح : فاكلا. . مكانيصوو : ريدقتلا نأل بصن لحم يف «نيذلا»

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ءاقتلال رسكلاب اهنرن تكرح يردصم فرح : نأب يأ: هللا اوقتا نأ © .

 لاعقألا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف : اوقتا . نينكاسلا 0
 ظفل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمحلا

 ةيردصملا «نأ» نم ةلمجلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 نأ زوجيو ؟ىصو» لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو اهل لحم ال اهدعب امو
 ال ةيريسفت اهدعب ةلمجلاو لوقلا ىنعم يف ةيصوتلا نال . ةرسفم «نأ» نوكت
 . اهل لحم

 :ىنعملا نال «اوقتا» ىلع ةفوطعم : اهدعب امو .ةفطاع :واولا : اورفكت نإو«

 يف ام هل هللا نإف اورفكت ْنِإ مكلو مهل انلقو ىوقتلاب مكانرمأو مهانرمأ
 ْنإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اورفكت . ضرألا يف امو تاومسلا
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو
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 ' ! «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :اهالتامو ةلمحلاو .ةقراف فلالاو

 ا . ردقملا لعفلل

 ' باوج يف ةعقاو :.ءافلا : ضرالا يف امو تاومنسسلا يقام هلل نإف ©
 , ٠عزج لخخ يف ءافلاب نرتقم عناج طرشلا بارج :ةلمح .اهدعب امو .طظرشلا

 . اهبارعإ قبس : ةلمجلاو

 ٠ حتفلا ىلع ينبم صقان نيئام لعف : :ناك :ةيفانكسا : واولا : هللا ناكو ©

 : ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا

 - تن  ةفص : ًاديح .هنونملا ةحتفلاب بوصنم ؛ناك#: ريخ : ًاددمح ًادنغ ©

 ' 07 . ًاضيا ةحتفلاب ناكل ًايناث اربخ لبرعي نأ زوجيو ًاينغل

 ظ © ليسوا كو لاو امو نوبقلاقمّيَو
 ! قلتم ميظعتلل رورجيو راج : هلل .ةيفانعيسا :وارلا : تاومسلا يف ام هللو ©

 ١ .رجتؤم أدني عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا::ام :مدقم ربخب ْ
 1 ام'هللو : .اهريدقت ةفوذحم لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف
 ' .| تاومسلا يف رقتسا

 ؛ برعتو «تارمسلا يف اما ىلع واولاب ةفرطعم : ىفكو ضرالا يف او ©

 , ردقلا حتت ىلع يتيم سام لمخ ١ ىقك . ةيفانثتسا :واولا : ىفكر .اهبارعإ

 : ١ رمال فلالا لع

 ” يطل زور مس: ةالجلا ظفل للا . دقؤ رج فرح : هيلا : ايكو لاب ©

 ٠ هنونملا ةحتفلاب بوصنم زييمت ًاليكو «رفك" لعاف هنإ ىلع ًالحم عوفرم ًأظفل

 © لو نراك نأ ريو سال نفت ١ 1؟
 0 : أشي .مئانج طرش فرح :نإ: مكيهذي أْشَي ْنِإ ©

 ! ًازاونج هيف تتسم ريهض : هلعافو ةرخآ نوكس همزجةمالعو نإب مزج

 دس لل



 ةمالعو ناب موزجم هؤازجو طرشلا لعف عراضم لعف :مكبهذي . وه هريدقت

 : فاكلا . ره ةريدقت ًااوج هيف رتتسم ريغض هلعافو هرخخآ نوكس همزج

 . اهل لح ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؛مكبهذي» روكذلا
 مضلا ىلع ينبم اي اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا : يأ : سانلا اهبأ ©

 ىلع ةمضلاب عوفرم «يأ» نم لدب :سانلا .هيبنتلل ةدئاز «اهدو بصن لحم يف

 . «يأ» ظفل

 ةمالعو اهلثم ةموزجم «بهذي» ىلع واولاب ةفوطعم : د : نيرخآب تأبو«©

 يد وج هيف اتسم يمض هلا هلملا فرح هرمخآ فاح للا نج :

 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو يتأيب قلعتم رورجمو راج : نيرخآب . وه

 . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ملاس ركذم ْ

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةيفانئتسا :واولا : ىلع هللا ناكو © '

 راجلاو رج فرح : ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا ْ

 . «ناك١ ريخب قلعتم رورجملاو

 :ماللا . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : ًاريدق كلذ © .
 ةحتفلاب بوصنم « ناك » ربخ : اريدق . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل :

 . ةنونلا

 120000100 مط او رم هه ص د ّ

 أعيِجاسأناكَو ذا ءاسدلاِباَو ماعم اَيدلباَو د اكنَش 5 ٠١

 28 ريض

 أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ديري ناك نم ©
 : اهمساو طرشلا لعف مزج لخم يف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : .ناك

 :هلعاقو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 .«ناك» ربخ بصن لحم يف «ديري» ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 كك



 | رورجم هيلإ فاضم : ايندلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفنم : ايثدلا باوث ©
 ش . رذعتلل ءايلا'ىلع ةردقملا ةرسكلاب

 : .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ةرخآلاو ايندلا باوث هللا دنعف ©
 ' رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصتم ناكم فرظ : دنع

 . .عفر لح يف مدقم ربخب قلعتم « هللا دنع ١ ةلمجلا هبشو ..ةرسكلاب ميظتعتلل

 : ةرخآلاو . اهبارعإ قبس : ايندلا . ةمضلاب عوفرم رجخؤم أدتبم : باوث
 . ةرهاظلا ةرسكلا :اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «انيندلا ىلع واولاب ةفوطعم
 , ٠ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج ؟ اهالت امو دنعف ١ ةلمجو

 : . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف اتلمجو

 / ىلع ينبم ضام لعف :ناك .ةيفانئتسا :وارلا : ًاريصي ًاعيمس هللا ناكو ©
 بوصضنم «ناك» ربخ :ًاعيمس .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا :هللا .حتفلا
 . ناكل ًايناث ًاربخ نوكي نأ زوجيو .ًاعيمسل ةفض ًازيصب هنوئملا ةحتفلاب

 1 و , اس ا د مس و وق 1م و 0000

 | مكي أولي ادهش وماني اووكصاوثما هنزل انكي,
 0 00 م 10 . د ًّ ع كم 22 ه2

 أسبَس الام لوأةمأريقفْوأ عرين نفل دلو
 ْ 2 2 رخل سا ا وأ ب سر شو
 © اريح وَمِنَ عبو هولك إو التت ن أل جول

 ! يف مضلا لع ينبم ىدانم ::يأ . ءادن ةادأ : اي: اوئمآ نيذلا اهيأ اي «

 , نم لدب حتفلاب ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل : اه . بصن لحم
 : واولا :ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ»

 ةلص « اونمآ ١ ةلمجو . ةقراق فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ا : . لوصوملا

 | نونلإ فذح ىلع ينبم صقان رمأ لعف : اونوك : طسقلاب نيماوق اونوك ©

 ' مسا عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمنلا لاعفالا نم هعراضم نال
 . . لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ :نيماوق .ةقراف :فلالاو «نك»

 3 و



 قلعتم رورجمو راج : طسقلاب . درفملا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو

 . نيماوقب

 ةحتفلاب بوصنم «نك» لفعلل ٍنائ ربخ وأ .نيماوقل - تعن  ةغص :هلل ءادهش ©

 راج : هللا هجول : هلل . «ءالعف» نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل نوني ملو

 ءادهشب قلعتم رورجمو :

 ىلع .هل لمع ال ينمتلل فرح :ول .ةيضارتعإ :واولا : مكسفنأ ىلع ولو ©
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .نيماوقب قلعتم رورجبو راج : سفنأ

 اه لحم ال ةيضارتعإ ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 . قح ريغ ىلع مكنوك ةلاح يف ىتح ريدقتب

 ناترورجم «مكسفنأ» ىلع فطع يرحب ناتفوطعم : نيبرقالاو نيدلاولا وأ ©

 :نونلاو .ملاس ركذم عمج ةيئاثلاو ىنثم ىلوألا نال ءايلا :امهرج ةمالعو اهلثم

 . درفملا نيونت نع. ضوع

 لعف صقان عراضم لعف :نكي .مناج طرش فرح :ْنإ : ًاينغ نكي ّْنِإ ©
 نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نأب موزجم طرشلا

 ربخ : ًاينغ . «هيلع دوهشملا» يأ . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض همساو

 . هنونملا ةحتفلاب بوصنم (نكي#»

 بوصنم ؛ ًاينغ » لع فوطعم ًاريقف فطع فرح : وأ: لاف ًاريقف وأ©

 ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللاف . ةحتفلاب

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 : امه .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ىلوأ : امهب ىلوأ ©

 ةلمجو . ةينثتلا ةمالع فلالاو دامع فرح : ميملا . ىلوأب قلعتم رورجيو راج

 «امه» ريمضلاو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج» اهب ىلوأ هللاف»
 . «اريقف » و «اينغا ىلع دوعي

 لعف : اوعبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانكتتسا : : ىوهلا اوعيتت الف ©

 لح يف لصتم ريمض ولا .نوتلا فذح :هزج ةمالصو 90 ,وزج عراف

 تكا 7 نووي كلا



 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : ىوملا . ةقراف فلالاو لعاف عفر
 : : ١ . رذعتلل فلالا

 : بوضنم غراضم لعف .: اولدعت . بصنو ةيردصم فرح : نأ : اولدعت نأ ©

 , لعاف عقر: لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوئلا فذح' :: هبصن ةمالعو نأب

 . يأ هلجال لوعفمب قلعتم ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ و . ةقراف فلالاو

 ' «اولدعت» ةلمحو . قحلا نع ارلدعت نأ ةدارإ وأ سانلا نيب اولذعت نأ ةهارك

 ا : . اه لحم ال « نأ» ةلص

 .مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانكتسا : رارلا : اوضرعت وأ اوولت ْنِإو ©

 , اوضزعت وأ ٠ . مكتنسلا اوولت :اهانعمو موزجم طرشلا لعف عراضم لعف :اوولت

 000 .هيفيفخت واولا تفذحو .اهبارعإ برعتو انا لع وأب ةفوطعم

  هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ طرشلا باوجل ةطبار : ١١ ناك للا َنِإَف ©
 | ىلع ينبم صقان سام لعف : ناك ل . لعفلاب

 ش . وه : هريدقت ًلاوج هيفرتتسم ريمض اهمساو حتفلا
 / ىلع ينبم لاوصوم مسا : ام. رج فرح : ءابلا : ًارييخ نولمعت امي ©

 ' واولاو نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولمعت .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةختفلاب بوصنم «ناكا ربخ : ًاريبخ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : طرش باوج اهربخو اهمسا عم «نا» نم ةلمجلاو «نانك» ريخب قلعتم «!هباو

 .انل. لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج
 ' :ريدقتلا :.هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 ْ . مكلامعاب ريدقتلا ةيردصم ءام» نوكت نأ زوجيو . هنولمعت اه
 و د م

 دال وسر هه أوو وم - اهنا 75

 ُ لة ]او ميلوُسَرالعْلر

 ً كيج دالَص لص دكا َّ 2008 دكر

 ْ هل : يأ . ءادن ةادأ : اي : : اونمآ نيذلا اهيأ اي ©

 هسا



 نم لدب حتفلاب ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل : اه . بصن لحم
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ .' ؟يأ»

 ةلص « اونما » ةلمجو . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لوصوملا :

 لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح يلع ينبم رمأ لعف : هللاب اونمآ ©
 : هللاب . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا

 . اونمآي قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 نارورجب ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : باتكلاو هلوسرو ©:

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هلوسر ىلع لزن نيذلا ©.
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . باتكلل - تعن - ةفص

 لحم ال لوصوملا ةلص «لزن» ةلمجو . هناحبس اوه» هريدقت ازاوج ةيف رتتسم
 .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل

 رورجيو راج : هلوسر ىلع .ميركلا نآرقلا وهو هاحوأ : ىنعمب .هلزن ريدقتلا

 باتكلاو» ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهاو .لزنب قلعتم

 . «لزن يذلا باتكلا» اهبارعإ برعت «لزنأ نيذلا :

 هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا :لبق .لزنأب قلعتم رورجبو راج : ليق نم ©

 . نمب رج لح يف ةفاضالا نع
 ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانثتسا : واولا : هللا رفكد نمو ©

 نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : رفكي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو هرخخآ نوكس :همزج ةمالعو

 يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو .رفكيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :هللاب

 ش . «نم# ربخخ عفر لحم

 ظفل ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسا : هلسرو هيتكو هتكئالمو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةرسكلا : اهرج ةمالعو ةرورجم ةلالجلا
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 . ةفاضالاب رج لح يف رسكلا

 وسلب هلام وج ميلا ةفص رخألاو

 , فرخ :دق .طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافل :١ ًاديعب ًالالض لض دقف ©

 | عيقارتتس رمض : لعافلاو ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ّلض . قيقحت

 : : ًاديغب . ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : لال .وه هريدقت ًازاوج

 ش 8 يف ءافلاب نرتقم مناج طرش باوجب ( لض دقف» ةلمحو . ةلثم هبوصنم ًالالضل

 . منج لح

 © يسن لاك يما ورك اوم اتكأ صم ١
 | لوصوم مسا :نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : اونمآ نيذلا نإ ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف «اونمأ» و و "ْنِإ) مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم

 .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ٍريمض :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 0 . لوصوملا ةلص :ةلمجلاو

 ' ىلع «مث» فطعلا فرحب ةفوطعم لج : اودادزا 'مث اونمآ مث اورفك مث ©

 : ٠ . اهبارعإ برعت ؛اونمأل
 , يفث فرح ':ل .هنونملا ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًارفك : هللا نكي مل ًارفك ©

 ْ نوكسلا ةمزج ةمالعو ملب موزحجم صقان عراضم لعف :نكي .بلقو مزجو

 : ظفل هللا .نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نينكاسلا ءانقتلال رسكلاب كرح

 ش : 0 38 : ةلالجلا

  بوصنم عراضم لعف : رفغي .«رج فرح# دوحصلا مالا: اللا : مهل رفغيل ©
 : .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو دوحسجلا مال دعب ةريضلا نب

 : يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو رفغيب قلعتنم رورجيو راج :مه

 سة لاا



 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ماللا دعب ةرمضملا نأ” و ماللاب رج ل
 مل : ريدقتلا .فوذحملا «نكي» ربخب قلعتم رورجملاوراجلاو . دوحجلا مالب
 ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «رفخي» ةلمجو . محل نارفغلل ًاديرم هللا نكي
 . «َنِإ) ريخ عفر لح يف «اهريخو اهمسا عم نكي مل» ةلمجو . اه لح

 : يدهيل . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع :واولا : ًالييس مهيدهيل الو ©
 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو اهيارعإ برعتو «رفغيلا ىلع ةفوطعم ْ

 ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : اليبس .لوأ هب لوعفم بصن لحم يف
 . حالفلا ىلا ًاقيرط يأ

 ١ يلام دكا منيب *
 ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :رشب : نيقفاثملا رشي ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . مهب . اهكبت (ربخأ» اهاتعمو نينكاسلا ش

 نوتلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيقفانملا .تنأ هريدقت

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 يف ردصم ليوأتب اهدعب ةلمجلاو رج فرح ءابلا : اًميلآ ًاباذع مهل. نأب ©

 ريمض («مهاو رج فرح :ماللا .رشبب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم

 لحم يف مدقملا «نأ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا
 ًاباذعل ةفص : (يلأ . هنونملا ةحتفلاب بوصنم رخؤم «ْنأ» مسا : ًاباذع. .عفر

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 هِي مكس نوم نيمو وأ نحل اَندكي و يدل اوما |
0 

 ادم د 3 صاس

 © انيس رن
 ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نوذختي نيذلا ©

 ةلص : نوذختي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا نيقفانملل - تعن -

 »الاب



 عفر لحم يف لصتم ريمبض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم ليعف لوصوملا
 0 . مذلا ىلع بصن لحم يف «نيذلا» نوكت نأ زوجيو . لعاف

 ا عمج ,هنأل ءايلاب بوصنم «ذختي» لعفلل .لوأ هب لوعنفم : ءابلوأ نيرفاكلا ©

 | ٍناث هب لوعفم : ءايلوأ. . درفملا نيوثت نع ضوع : نونلاو.. ماس ركذم
 ا . ءالعفأ نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نوني مو ةحتفلاب بوصنم

 فاضم : نينمؤملا . .ءايلوأل ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيئمّوملا نود نم ©
 : . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب زورجم هيلا

 «نوضعييأ" لؤاست لكش ىلع ةدراو ةلمسلاو لاح بصن لحي يف : نوغتيب ©

 .٠ «نوذختيلا بارع برعت

 ْ . ةحتفلاب بوصتم هب لوعقم ١ ةزعلا .ةفاضالاب

 ' نوكت نأ زوجيو . مدقتم مالكل باوج يف ةعقاو ةيفانتسا ': ءافلا : ةّعنلا ْنإف ©
 : ىنعمب .يأ' . ةزعلا ّنِإف : . نوذختي نيذلا لبق هنأك طرشلا باوج يف ةلجاد
 ! بوصنم, ؛ َّنِإ) مسا.ةزعلا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ْنأ .ذختتي «نم#
 . ةحتفلاب

 ,ديفت : ماللاو « نأ » زيخب 8 م ميظعتلل رورخجو راج : ًاعيمج لل ©

 0 ةرسكلا : رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل رورحم مسا ؛ ؛ هللا . قاقحتسالا
 . هنونم ا ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعيمج

 اب مت يراني هعجساذإ نأ بحكحْلاَو ذ 12 ١
 نجم لالا يلا دو حم انت د

 و

 ظ اًهيصتحصِو دكار بيلا
 "+ ىلخ ينبم ضضام لعق : لزن . 'قيقحت فرح دق .ةيفانعتسإ : واولا: لؤف دقو ©
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 . ردصملا لعافلا . حتفلا

 يف .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .لزنب قلعتم رورجبو راج : باتكلا يف مكيلع ©

 ردصملا لعافلا نم فذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : باتكلا

 ديكوتو بصن فرح يهو ةليقشلا «ْنأ» نم ةففخم : نأ : متعمس اذإ نأ ٠

 فرظ :اذإ . هنأ : هريدقت رتتسم نأش ريمض : همساو لعفلاب هبشم فرح

 ينبم ضام لعف : متعمس . مزاج ريغ طرش فرح نوكسلا ىلع ينبم نامز

 عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 «نأاو ةفاضالاب رج لحم يف «متعمس» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 لعف اتلمجو «لزن» لعفلل لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب «اهربخو اهمنسا عم
 اهطرشب ةلمجلا هتدافأ ام نأشلا نال «نأ» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا

 .اهئازجو

 ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآ : اهيرفكم هللا تابآ ©
 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل

 عراضم لعف :رفكي .لاح بصن لحم يف ةلمجلا :اهب رفكي .ةرسكلاب ميظعتلل

 لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : اهب . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم
 . ١ رفكي١ لعفلل

 . اهبارعإ برعتو «اهب رفكي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : الف اهب ازهتسيو ©

 . ةمزاج ةيهان :ال . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا ؛ الف

 :واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عاضم لعف : مهعم اودعقت © :

 قلعتم ناكم فرظ : عم . ةقراف : فلالاو .لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض 0

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه)و بصن لحم يف ةبحاصملاو عامجالا ىلع لدي اودعقتب

 طرش باوج «مهعم اودعقت الفا ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . اهل لحم ال مزاج ريغ
 ْنأب بوصنم عراضم لعف : اوضوخي . ّرجو ةياغ فرح : اوضوخي ىتح ©

 يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو 'ىتح» دعب ةرمضملا

 يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم
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 : ردصملاو : ال لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اوضوخي» ةلمجو .ىتحب رج لحم

 1 . اوذعقتب قلعتم رورجملا

 /- ثلعن لاةفص : هريغ . اوضوخيب قلعتم رورجيو راج: هريغ ثيدح ف ©
 ! رج: لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةرسكلاب هلثم .رورجم هنم لدب وأ ثيدحلا

 ْ ش ْ . ةفاضالاب

 , لضتم ريمض :فاكلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن. فرج : مهلثم ًاذإ مكنإ ©

 ال باوج :فرح : أذإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ْنإ) مسا بصن لخم يف
 . مكنإف ةلاخلا كلت ىلع مهو مهعم نيثك ام متررمتسا اذا :! ىتعملاو . هل لمع

 «مها و ةمضلاب عوفرم ؟ نإ ربخ : مهلثم . ملألا يأ رفكلا يف مهلثم اذإ

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ! مسأ : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : عماج هللا ّْنِإ ©

 , وهو 'ةمضلاب عوفرم © َّنِإ ١ ريخ : عماج . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم « نإ »
 0 . هلومعم ىلا مسالا ةفانضإ نم وهو فاضم

 .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورج هيلا فاضم : نيرفاكلاو نيقفانملا ©

 ضوع اهيف نونلاو اهبارعإ برعتو «نيقفانملا» ىلع واولاب ةفوطعم :نيرفاكلاو

 . هتكرحو درفملا نيونت نع

 : منمالا رج ةمالعو : عماجب قلعتم رورجمو راج :.اعيمج منهج خا

 ًاعيمش . كرصلا نم عونمم ثنّوم «ملع» ةفرعم هلأل.ةرسكلا نم الدب ةحتفلا
 ْ . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم لاح

 دوست 1ك[ نم كبور ١
 يأ وشن وعزت هم ل ا

 كيماوي راينا
 ا م : نيذلا : مكب نوصيرتي نيذلا ©

 6١س



 عراضم لعف : نوصبرتي . ةقياسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا نيقفانملل ةفص

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب عوفرم

 ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . نوصبرتيب قلعتم رورجمو راج : مكب

 لحم يف ؟نوصبرتي نيذلا» ةلمج نوكت نأ زوجيو . لوصوملا ةلص «نوصبرتي#
 دعب نيثالثلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوذختي نيذلا» نم ًالدب رج
 . ةثاملا

 ضام لعف :ناك .مزاج طرش فرح : ْنإ ةيفاننتسإ : ءافلا : مكل ناك ّنِإف ©

 يف رورحمو راج : مكل .طرشلا لعف نإب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم صقان
 . عمجلا ةمالع ميملاو مدقم «ناك» ربخت بصن لم

 : هللا نم .هنونملا ةمضلاب عوفرم رخؤم «ناكا مسا : حتف : هللا نم حتف ©

 . بارعالا نم اف لحم ال حتفلا ةفصب قلعتم رورجمو راج

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرشلا باوج . ةلمجلاو . ةقراف : فلالاو
 . بارعالا نم امل

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ماهفتسالل : ةزمحلا: مكعم نكن ملآ ©

 تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف :نكن

 ةلمجو نحن : هريدقت ايوجو رتتسم ريمض : اهمساو نينكاسلا ءاقتلال هواو

 فرظ : عم : مكعم «لرقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «مكعم نكن ملأ'

 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو فاضم وهو عامجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم

 ةلمجلا هبشو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 . «نكنا ريخ بصن لحم يف «مكعملا

 ند ىلع فطعلا واوب ةفرطعم : ملأ اولاق بيصن نيرفاكلل ناك ْنِإو ©
 عمج هلأل ءايلا «نيرفاكلا» رج ةمالعو اهبارعإ برعتو «ملأ اولاق حتف مكل ناك

 . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم
 هرخآ نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : مكيلع ذوحتسن ©

 4١١١م



 قلتم دورجو راج : مكيلع . نحف هريدقت ابوحو هيف زتسم زي :هلفافو

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ذوحتسنب

 : برعتو «ذوحتسنا ىلع واولاب ةفوطعم : عنمنو : نينمؤملا نم مكعنمنو ©

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعإ

 ؛ هنأل ,ءايلا مسالا رج ةمالعو عنمنب قلعتم رورجمو راج :نيئمؤملا نم .روكذلا

 . درفملا نيونت نع ضوع 00000

 ميظعتلل عوفرم أدعيم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : ءافلا : مكحي هللاف ©

 ًازاوجن رثتسُمم يمض :هلعافو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ,: مكحي .ةمنفلاب

 : . ادتبملا ربخ عفر لحم يف «مكحيإ ةلمج . وه هريدقت

 وهو :ةحتفلاب بوصنم مكحيب قلعتم ناكم فرظ : ةمايقلا موب مكنيب ©

 .نامز' فرظ :موي . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض:: 'فاكلا ء« فاضم

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا ةحتفلاب بوصنم مكحيب قلعتم

 لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . ةيفانئسا.: واولا ؛ هللا لعجب نلو ©

 :٠ ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراتضم لعف : لحمي

 | . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 ىلع: لعجيب قلعتم رورجمو راج“: ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل ©
 ,ةمالعو هيلع ةمدقم ةفص هلأل ًاليبس نم لاحب قلعتم رورجبو راج : نينمؤملا
 بوضنم هب لوعفم : ًاليبس : ناملس ركذم اعمج اهنالإءايلا نيمسالا رج

 وماتوا !اناقاذاو فيكون هيا ماا 17
 0 ديارنا سنه ارلك

 مّنإ» مسا : نيقفانملا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نيقفانملا ّنِإ ©
 . ملاس ركذم 0 ءايلاب بوصنم
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 لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : هللا نوعداخي ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا . لعاف عفر لحم يف

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .ةيلاح :واولا : مهعداخ .وهو ©

 نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : مهعداخأ .ًادتبم عفر لح

 نوعداخي ىلاعت هلوق يفو لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو .ةفاضالاب رج لحم يف

 ءايلوأ نوعداخي ىنعملا نال هلحم هيلا فاضملا لحو بوصنملا فاضملا فذبح هللا

 ةلمجو «مهبساحم وه» ىنعملا نوكيف هناحبس هللا ىلع لاحم عادنلا نا اهبو هللا

 . «نأ» ربخ عقر لح يف «نوعداخي»

 ةادأ رسكلا ىلع ىنبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانئتسا : واولا : اوماق اذاو ©

 ينبم ضام لعف : اوماق . هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش

 . ةفاضالاب رج لحم يف «اوماق» ةلمحو . ةقراف : فلالاو

 ةلمجو .اهبارعإ قبس :اوماق .اوماقب قلعتم رورجبو راج : اوماق ةالصلا ىلإ ©

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اوماق»

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ىلاسك : سانلا نوءاري ىلاسك ©

 يف «نوءاري» ةلمجو «هللا نوعداخيا بارعإ برعت سانلا نوءاري رذعتلل فلالا

 . اوماق يف ةعاملا واو نم لاح بضن لحب

 :هللا نوركذي . ال لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا : هللا نوركذي الو ©

 . «هللا نوعداخي» بارعإ برعت

 وأ «قوذحملا ردصملا# ًالإب ىنثتسملا نع بئان :ًاليلق .ءانتسأ ةادأ : ًاليلق الإ ©
 . ًاليلق ًاركذ آلإ : ريدقتلا هل ةفص

 ه5 ليسجل نو 1 1 للان + -_ لص لس 7ص 3م 200
 يف ةدراولا «نوءاري" يف ةعاجلا واو نم لاح : نيبذبذم : كلذ نيب نييذبذم .٠

 و



 وع :نونلاو .ملاش ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم ةقباسلا ةميركلا ةيآلا
 بوضنم .نييذبذمب قلعتم ناكم فرظ : نيب .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ . ةحتفلاب
 دعبلل : ماللاو . باطخ فرح : فاكلاو

 ًارج افرح: ىلا . نوبستني ال يأ . ال لمع ال . ةيفان :: ال : ءالؤه ىلإ ال ©

 .ىلإو» و هيبنتلل : ءاحلاو ىلإب رج لحم يف'رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه
 1 ْ : . رذقملا لعفلاب قلعتم «ءالؤه

 «ءالؤه ىلإ ال» ىلع ةفوطعم اهدعب امو . ةفطاع : واولا : ءالؤه ىلإ الو ©

 . اهبارعإ برعيو

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ةيفانثتسا : واولا : هللا للضي نمو ©

 ؛نمب موزجم ظرشلا لعف .عراضم لعف : للضي . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا
 .ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكسأ : همزج ةمالعو

 . ةحتفلاب ميظعتلل هب لوعفم : هللا . وه هزيدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ! :ةلمج :اهدعب امو . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءاغلا : ًالييس هل دجت نلف ©
 أ يفن لفرح .: نل . مزج لحم يف ءافلاب هنرتقم نلب ةقوبسم |مزاجج طرش باوج
 .. ةحتفلا ةبطن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : دجت ., لابقتساو بصنو

 , قلغتم رورجمو راج :هل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسنم ريمض : لعافلاو

 'طرشلا لعف اتلمج .هنونملا ةحتفلاب هب لوعفم : اليبس . هب هلوعفمب وأ دجتب

 ..«نم# أدتبملا ربخ عقر لح يف هباوجو

 يقارب كلارنس ناب ١
 © عيا 52

 يق مضلا- ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 :نم لدب حتفلاب ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتللا: اه . بصن لحم
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 :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمأ .«يأ»

 ةلص « اونمآ » ةلمجو . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 1 . اهل لحم ال لوصوملا

 الب موزجم عراضم لعف :اودختت .ةمزاج ةيهان :ال : نيرفاكلا اوذختت ال ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : نيرفاكلا . ةقراف

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 مو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ءايلوأ : نينمؤملا نود نم ءايلوأ ©

 رورجمو راج : نود نم . ؛ءالعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل نزني

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب رورجم هيلا فاضم :نينمؤملا .ءايلوأل ةفصب قلعتم
 .درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو

 عراضم لعف : نوديرت : ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نوديرتأ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم

 عراضم لعف : اولعجت . بصنو ةيردصم فرح : نأ: هلل اولعجت نأ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم
 نأ» و اولعجتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ةقراف فلألاو لعاف
 . «ديرت١ لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب ؛اهالت امو ةيردصملا

 اولعجت» لوعفم ةلزئمب بصن لحم يف رورجبو راج : ًانييم ًاناطلس مكيلع ©
 .ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ًاناطلس . روكذلا عمج ةمالع ميملاو يناثلا

 ةحضاو ةجح ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاناطلسل - تعن - ةفص : ًائيبم
 . مكقافنب مكيلع

 00 ا

 © 2ضْرط ديكور ٍددَداِفَيقفملاَنِإ 9 ١
 « ْنِإ» مسا : نيقفانملا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيقفانملا نإ ٠

 ه5١6



 . نإ ربخب قلتم عفر لح يف رورج راج : كردلا يف ؛ لفسألا كردلا يف ©

 . ةرسكلاب ةرورم كردلل ةفص : لفسألا

 « نم ..'كردلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راجأ: نلو راخلا نم ©

 . لابقتساو ىفنو بصن ةادأ : نل . ةيفانئتسإ : واولا .ةينايب

 ١ .ةحتفلا هبنصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : دهت : ًاريصن مهل دجت ©

 : قلعتم رؤزجمو راج : مهل . تنأ هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو
  :ًاريصن .ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريغض «مه» و دجتب

 ش  هنونملا ةحتفلاب أبوبضنم هب لوعفم

 يلام دهيم هيو كأم اهنا واوطضأو او[ راد ”  ١ 1١17 هم و را ص 5 ٍ
 24 وكم 1 2#
 © منع اج نينمْؤلا هلآ تؤلف وسو

 ىلع ينبس لوصوم مسا : نيذلا . ءانتعسا ةادأ : الإ: اوبات نيذلا لإ ©

 . ةقراف ::فلالاو . لعاق فد لمع يف لصتم ريم : واولا . ةعامجلا واوب

 0 . اهل لحم ال لوضوملا ةلص اوبات ةلمجو

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : هللاب .اومصتعاو اوحلصاو ©

 . اومصتعاب قلعتم:ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . اهنارعإ نابرعت «اوبات» !

 ! برغتو «هللاب اومصتعا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هللا مهنيد اوصلخأو ©

 ,ريمبض «مه) و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهنيد "اوبات» بارعإ «اوصلخأ"

 !ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 ام اوحلصأو : ىنممب ًاراصتخأ ل اوحلضا 2 لوعفم فذحو اوصلخاب قلعتم

 : : 8 هودسفأ

 ! ىنعم ةنمضتملا «نيذلا» باوج يف ةعقاو ءاغلا : نينمؤملا عم كئلوأف ©

 فاكلاو او ادنتبم عفر. لحم يف ر مكلا ىلع ينبص ةراشا مسا : ءالوأ '. طرشلا

 هسا



 وهو حتفلا ىلع ينبم ةبحاصملاو عاتجالل ناكم فرظ : عم . باطخ فرح

 ةلمجلا ةبشو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نينمؤملا .فاضم

 ككئلوأف يأ . نيبئاتلا ىلا ةراشالاو أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نينمؤملا عم»

 . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو نينمؤملا عم نوئمؤي نوبئادلا

 لمع ال لابقتسا فرح : فوس . ةيفانثتسا : واولا : هللا تود قوسو «© :

 ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم عاضم لعف :يتؤي ..هل ش

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . اراصتخاو

 عمج هّنأل ءايلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : نينمؤملا : اًميظع ًارجأ نينمؤملا »
 ةفص : (يظع . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : . ماس ركذم

 م ةعبات

: 000 000 2 20 
 © ادعت طارو ساو مككن مك هزيم ١

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . هللا لاثي اذام يأ : مكياذعب هللا لعفي ام

 عراضم لعف : لعفي . لعفي لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 :مكباذعب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم

 عمج ةمالع ميملاو هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو رورجمو راج

 . مكباذع نم : ىنعمب . .لعفيب قلعتم «مكباذعباو . روكذلا /

 ينبم ضام لعف : متركش . مزج طرش فرح : نإ: متنمآو متركش نإ ©

 :ءاتلا . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف نيبطاخملا.ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 باوجو . اهبارعإ برعتو « متركش » ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : متتمآو

 . هانعم ميدقتل فوذحم طرشلا

 هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوف رم «ناك» مسا

 الاب



 : د تع  ةفص : يلع . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناكا ازبخ : اًميلع ًاركاش ©

 .٠ ناكل ًايناث ًارربخ برعي نأ زوجو . هنونملا ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاركاشل

 ١ [كلاستسنكَو 5200 106 هل 48 ٠

 © لأ ب . اه لمعال ةيفان : ال : ءوسلاب رهجلا هللا بحب ال '
 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم .

 .رهجلاب قلعتم رورجبو راج : ءوسلاب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رهجلا '

 © .«ءوسلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ملظ' نم الإ لوقلا نم ,
 ىلع بصن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نم .ءانثتسا ةادا : لإ

 لعف : ملظ . ملظ نم رهج لإ يأ ردقملا لاب ىتثتسملا لحم تلح ءانثتسالا '

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ملظ» ةلمجو . ره : هريدقت ًازاوج . ٍْ

 © ةدراولا «(يلع ًاركاش هللا ناكو» بارعإ برعت : اًميلع ًاعيمس هللا ناكو ,

 ٍإ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 ١ اان اردقاَوُعَع 20 هه َنَو وس نعت هو ًاراخ اود دبتنإ ْ

 اخ اودبت نإ ٠ طرشلا لعف'عراضم لعف :اودبت .منإج طرش فرح : نإ َس .

 :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح همزجن ةمالعو نإ موزجم

 ١ بوصنم هب لوعفم : ًاريخ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 . ةركذ هنأل هنونملا ةحتفلاب

 ! فظعلا يفرحب ناتفزطعم : اتلمجلا : ءوس نع اوفعت وأ هوفخت وأ«

 لحاف لصتم يمض ةيوفختا يف ءاهلاو . اهبارغإ برعتو «اوذبت» ىلع اوأ»
 ش . اوفعتب قلعتم رورجمو راج : ءوس نع:. هب لوعفم بصن

 / هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ ..طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا نِإف ©
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 هللا ناف» ةلمجو .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 0 ف ال نقم اج رش باج هل يش ع
 ريمض اهمساو حتفلا لع ينبع صقان ضام لعف : اك : اريدق اوفع ناك ©

 بوصنم «نأك» ريخ ريخ : ًاوفع . ةلداجلا طفل ا دوعي وه هريدق ًاناوج راسم

 هلثم بوصنم «أريدق» فوصوملل  تعن  ةفص : : ًاريدق : ةنونملا ةحتفلاب

 ًاوفع ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ناكل ًايناث ًاربخ نوكت نأ زوجيو « هنونملا ةحتفلاب

 . «نا» ربخ عفر لحم يف ةأريدق

 هي هو 1 3 09 مطير هيأ نا و 2001

 .نولوميو ويسَرَو نأ ودبي واسود دوراكسي نت س0

 9 0 روتي 1و م

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : نورفكي نيذلا نإ ©
 ل وركب ١ ذل محل بصت لح يف متفلا لع ينبم لوصوم مسا
 لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ةيآلا يف (نِإ) ريخو . لوصوملا ةلص «نورفكي# ةلمجو ٠ لعاف عفر لحم يف

 . ةيلاتلا ةميركلا ْ

 ةفوطعم : هلوسرو .نورفكيب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلوسرو هللام ©

 ريمض : ءاهلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 «اورفكي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : نوديريو : اوقرفد نأ نوديربو ©

 بوصنم عراضم لعف : اوقرفي .بصنو ةيردصم فرح :نأ .اهلثم برعتو |
 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنال نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب

 ليوأتب :اهالت امو ةيردصملا «نأ» و ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةديريا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم

 وهو ةحتفلاب بوصنم اوقرفيب قلعتم ناكم فرظ : هلوسرو هللا نيب ©
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 : هلوسرو .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل .هيلا فاضم
 لصتم ريمض : ءاهلاو .ةرسكلاب رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا ؤاوب ةفوطعم

 ؛ .هلسرو ىلاعت هللاب مهناهيإ نيب ىنعمب هيلا فاضم رج لح يف ركسلا ىلع ينبم
 ؛ىلع ففطعلا واوب ةفوطعم : نولوقيو : ضعيب نمؤت نولوقيو«©

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤن . «نورفكي» بارعإ برعتو «نوديريلا
 قلعتم رورجمو راج : ضعبب .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتشم ريمض : هلعافو

 'لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف « رفكنو ضعبب نيمؤن ١ ةلمجو : نمؤنب
 ١ ش .«لوقلا

 واوب ةفرطعم : ضعبب رفكنو : اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو ©
 برعت : اوذختي نأ نوديريو . اهبارعإ برعتو «ضعبب' نمؤن" ىلع فطعلا

 ْ . ؛اوقرفي نأ نوديريو» بارعإ

 : كلذ فاضم رهو ةحتفلاب نوذختيب قلعتم ناكم فرظ : اليبس كلذ نيب ©

 دعيللا : ماللا . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينص ةراشإ مسا :
 00 قلاب بيلصم دب لوعفم : اليس اباطخلل : فاك

 © يئن ديزكالا دكت 8 ادع توكل ك١
 هيف ةذرلا ١ نإ ربخ عفر لحم يق ةيمسالا ةلمجلا : نورفاكلا مه ككلوأ ل

 :عفر لحم يف.رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 :ىلع:ينبم لضفنملا نيبئاغلا ريمض : مه . باطخ فرج : فاكلاو لوأ أدتبم

 : :نورفاكلا .ناث أدتبم عفر لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح دقو نوكسلا

 مهل ة ةيمنسالا ةلمجلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مهل ريخ

 ١. كتلوأ ربخ غفر لحم يف «نورفاكلا

 ٠ ةلمجلا نومضا ديكأت هو قولا حتفلاب بوصنم قاطم لوعشم ؛ ًاقح#

 ماب «نيرفاكلا» ردصمل ةغص نوكت نأ زوجيو ًاقح كلذ قح
 . ًاقح ًارفك

 ل



 ىلع ينبم ضام لعف : اندتعا . ةيلاح : واولا . انددعأ دقو يأ : اندتعاو ©

 لصتم ريمض «ان» و . ميظعتلاو ميخفتلل ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 لح يف ؛اهدعب ام و اندتعا» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ءات «اندتعا» يف ىلوألا لادلا تلدبا دقو . لاح بصن

 ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو اندتعأب قلعتم رورجيو راج : نيرفاكلل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس
 - تعن  ةفص : ًانيهم . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاذيهم ًاياذع ©

 . ةحتفلاب بوصنم ًاباذعل

 : 3 مد
 تقوم وكب 20 م درس 3س روس سودع ىندو تورم 00

 مروج عيب وسد متفرع يا فيلو سموه أوماََنزلَك ١١١
 #© امحتاروفع طا اكو

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا : اونمآ نيذلاو ©
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : لوصوملا ةلص : اونمآ . أدتبم عفر لحم

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال :

 فوطعم : هلوسرو . اوئمآب ميظعتلل قلعتم رورجمو راج : هلوسرو هللاب ©

 ريمض : ءاهلاو . رسكلا هرج ةمالعو رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فطعلا واوب
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ْ

 لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح :همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 . ةقراف فلألاو « لعاف عفر لح يف

 .فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم اوقرفيب قلعتم ناكم فرظ : مهنم دحأ نيب ©

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم . رسكلاب رورجم هيلا فاضم :دحأ 1
 نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه» وادحأ »» نم

 . ةينايبلا
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 . ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : فوس كئلوآ ©
 لاا اا . لايقتسا فرح : فوس . باطخلل فاكلاو

 ! ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عرابضم لعف : نوي : مهروجأ مهبتؤي ©

 . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًاناوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو لقشلل
 ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مهاو

  كتلوأ» ةيمسالا ةلمجلاو «كتلوأ» أدتبملا ريخا عفر لحم يف «مهيتؤي فوس»

 ؛ : 1نيذلا» أدتبملا رنخ عفر لح يف «اهريخ عم

 ' صقان ضام لعف :ناك . ةيفانئتسا :ءاولا : اًميحر ًاروفغ هللا ناكو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم

 .ًاروفخل - تعن  ةفص (يحر . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ربخ > :ًاروفغ

 . ناكل ًايناث ًارربخ برعت نأ زوجيو . هلثم بوصنم

 جني دف هن رهط تما ل و 2 كن 9 ظ دو رم 0 كي ارد فزنا كتي +٠١7

 فز اًنيباطلم سوم ا انبوب عارتعت 262

 . «فاكلانو ةمضلاب عيفرم عباضم لعف : لآسي : باتكلا لهأ كلأسي ©
 : لعاف : لهأ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 0 . ةرسكلاب رورخم هيلا فاضم : باتكلا . ةمضلاب عوفرم

 ! ناب بوصتم عراضم لعف : لزنت . بصنو ةيردصم فرح: نأ : لّرنت ْنأ ©
 ' «ْنأأو .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةحتفلا :هبصن ةمالعو
 .,«لأسي» لعفلل ٍناث هب لوعفم بصن لحم ف ردضم ليوأتب اهالت امو

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لزنتب رلعتم رورجبو راج : ًاباتك مهيلع ©

 1 . ةحيتفلاب بوصنم هب.لوعفم : ًاياتك : لعب رج لحم يف نوكسلا
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 ةعقاو ءافلا . «ًاباتك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورحمو راج : دقف ءامسلا نم ©

 .ىسوم اولأس دقف كنم هولأس ام تربكتسا ْنِإ :هانعم ردقم طرش باوج يف

 . نيقحت فرح : دق

 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسوم اولأس ©

 طرش باوج «ىسوم اولأس دقف) ةلمجو رذعتلل فلالا»لع ةردقملا ةحتفلاب

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم ردقم مزاج

 وأ .”الاؤس : هريدقت فوذحم هب لوعفم نع بئان : ربكأ : كلذ نم ريكأ ©

 . ربكأب قلعتم رورجملاو راجلاو . باطخ فرح : فاكلاو دعبلل

 برعتو اولأس» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اولاقف : ةرهج هللا انرأ اولاقف ©
 ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرخخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : انرأ . اهبارعإ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و .تنأ هريدقت أبوجو هيف رتتسم
 ميظعتلل بوصنم ٍناث هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا .لوأ هب لوعفم بصن

 . «آنايع» ىنعمب هنونملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ارهج .'حتفلاب ّْ

 ءات : ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تذخأ .ةفطاع : ءافلا : مهتذخآف ©

 عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض :مه .ةنكاسلا ثينأتلا

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ميملا :

 قلعتم رورجمو راج : ملظب . ةمضلاب عوفرم لعاف : .مهملظي ةقعاصلا ©

 .«اولأس» بارعإ برعتو :اودْخَتلا .فطع فرح :مث : لجعلا اوذختا مث ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعنم : لجعلا 003

 : ام . اوذختاب قلعتم رورجمو راج : تانيبلا مهتءاج ام دعب نم ©

 . ةقعاصلا مهتذخأ : بارعإ برعت : تانيبلا مهتءاج .اه لمع ال ةيردصم
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 : ٠ ', ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتب ؛اهالت امو ةيردصملا (اما! و

 نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : انوفع . ةفطاع : ءافلا : كلذ نع ائوفعف ©

 لع 'ينبم ءلصتم ريمض « ان ١ و . ميظعتلاو ميخفتلل ملكتملا ريمضب هلاصتال

 . نعال و «كلذ نم» .بارعإ برعت : كلذ نع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 1 .' انوفعب قعلتم «كلذ

 .اهبارعإ برعتو «انيفع» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ىسوم انيتآو ©
 ْ ..ردعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوضنم لوأ هب لوعفم : ىسوم 1

 ' لقفل هنونملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاتاطلس ؛ ١ ًاثييم ًاناطلس ©

 ؛ ًاطلست يأ هنونملا ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاناطلسل - تعن  ةفص :ًائيبم :ىتأ»

 . ًارهاظ ًاحضاو

- 

لغالا هدو ل ا ه
 انك 2208 10 تا

 , هلاضنال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف 0 ١
 | عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبغ لصتم ريمض هان» و . ميظعتلل ملكتملا زيمضب

 يمس ؛مهف و ةحتفلاب بوصنم انعفرب قلعشم ناكم فرظ : روطلا مهقوف ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف : ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . لبجلا يأ . ةحتفلاب بوضنم: هب لوعفم : روطلا

 | لحب يف نييئاغلا ريمض «مه» و انعفرب قلعتم رورجو راج : انلقو مهقاثيمب © ش

 . اهبارعإ برعتو «انعفر» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : انلقو . ةفاضالاب رج

 . مهقاثيم ببسب يأ : مهقاثيمبو

 ريمْض «مِه)و انلقب قلعتم :رورجمو زانج : ًادجس بابلا اولخدا مهل ©
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 نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا . ماللاب رج لح يف نيبئاغلا

 لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 بوصنم لاح : ادجس . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :بابلا .ةقراف فلالاو

 بصن لحم يف « ًادجس بابلا اولخدا ١ ةلمجو . نيدجاس يأ هنونملا ةحتفلاب

 . «لوقلا لوقم» هب .لوعفم

 ةيهان :ال .اهارعإ قبس :محل انلقو : تيسلا يف اودعت ال مهل انلقو ©

 فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف اودتعت يأ : اودعت . ةمزاج

 :تبسلا يف .ةقراف :فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا

 بصن لحم يف «تبسلا يف اودعت ال» ةلمجو . اودعت الب قلعتم رورجمو راج

 . ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم

 برعت : مهنم انذخأ . ةفطاع . واولا : ًاظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخأو ©

 : اظيلغ . هئونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اقاثيم . « محل انلق ١ بارعإ
 . هنونملا ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاقاثيل - تعن - ةفص

 2 2 واسس و ىهر رس ف را ورص مس عاج ده

 ايوب ودو بأ, ٠٠
 د ب هرد 2و سم 2 دو مس ري 0

 من يا 25 يقاوم هر هيعمل لع

 ديكأتلل ةديزم : ام . رج فرح : ءابلا ؛ ةفطاع : ءافلا : مهضقن اميف ©

 ةيآلا يف ةدراولا «مهقاثيمب» ىلع ةفوطعم يهو مهضّقتنبف مالكلا نوكيف :

 فوذحمب ءايلا قلعتت نأ زوجيو مهضقنو مهقاثيم ببسب يأ .ةقباسلا ةميركلا

 قلعتم رورجمو راج :ضقنب .انلعف ام مهب انلعف مهقاثيم مهضقن !بف ليق هنأك
 .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و .ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا انعفرب

 بوصنم - مهضقن - ردصملل هب لوعفم : قاثيم : مصهرفكو مهقاثيم ©

 : ةفاضالاب رج لع ف نيوكسلا ىلع ىنبم نيبئاغلا ريوض «مهلا و ةنحتفلاب

 . اهلثم برعثو "مهضتقناا لع راولاب ةفوطعم : مهرفكو



 ' ظفل هللا ! مهرفكب قلعتم رورجبو راج : ءايبئالا مهلتقو هللا تابآب ©
 : ىلع واولاب .ةفوطعم : مهلتقو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 ' بوصنم (مهلتق» ردصملل هب لوعفم : ءادتبالا . اًببارعإبرعتو (مهضقنا

 ْ ش . ةجتنلاب

 . نيقح ريغ يأ «مهلتقا يف ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : قح ريغي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : قح

 أدتبم :انيولق .«مهرفكو» بارعإ برعت :مهوقر : فلغ انيولق مهلوقو ©
 , ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو ةمضلاب عوفرم
 ' لوغفم بصن لحم يف «فلغ انيولق» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم دتبملا ربخ :افلغ

 | .ًائيش يعت ال انبولق ىنعمب . ردصلا | يأ «لوقلا لوقم» هب

 ٠ ! راكنإو در ةلمجلاو .بارضإ فرح : لي: مهرفكب اهيلع هللا عبط لب ©

 عوفرم لغاف :هللا .حتفلا ىلع ينبم يضام لعف :عبط .«فلغ انبولق» مهوقل
 ' ' رورجمو راج : مهرفكب « عبطب قلعتم رورجمو راج :اهيلغ .ةمضلاب ميظعتلل

 ' .مهرفك ببسب يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا يمض «مهاؤ عبطب قلعتم
 لعق : نمي ٠ أه لمعال ةيفان : ال . ةيفانثئتسا : ءالا: نوثنمؤي الف ©

 ٠ لعاف عفر لح يف لصتم ريمبض : و واولاو نوتلا :توبثب عوفرم عراضم

 آلإ يأ فرذع ردصلا ةفص : ليل اه لمع ال رصح ةادأ : آل : ًاليلق الإ © |
 . ةحتنلاب ةبوصتم : ليلق انهإ

 الع ا هيرمان وتو ١6
 ' برعتو (مهضقتنب# ىلع واولاب فوطعم رورجتو راج : 0 مهرفكيو ©

 . ٠٠١ اهبارعإ برعتو «مهرفك» ىلع فطعلا واوب ةفوطعف :مهوقو .اهبارعإ

 | رج ةمالعو مفوقب قلعتم رورجمو راج : اًميظع ًاناتهب ميرم ىلع ©
 : ًانناتيي : فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا «ميرم» مسالا

 .. ةبوصنم ًاناتهبل ةفص : (يظع . «لوقلا لوقم» ردصملل هب لوعفم

 سما



 ب ا
 26 هذال تاو بك

 © ًايِتموْلَفاَو نقاتل عن سيرك

 َّنِإ . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ مهرقو ةفطاع : واولا : انلتق ًانإ مهلوقو © :

 مسالا بصن لحم يف نيملكتملا ريمض ؛اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلتق . «نإ»

 . «نإ» ربخ عفر لحم يف اانلتق» ةلمجحو . كوقلا

 نم لدب : ىسيع . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حيسملا : ىسدع حيبسمملا ©

 . رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «حيسملا»

 ًابوصنم هنم ًالدب نوكت ْنَأ زوجيو ىسيعل  تعن  ةفص : نبآ : مهرم نبأ ©

 نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ميرم . ةحفلاب

 . ةفرعملل «نيونتلا» فرصلا

 'حيسملا» نم وأ « يعا نم لدب وأ  تعن ةفص :لوسر : هللا لوسر ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .ةحتنلاب بوصنم |

 . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : هويلص امو هولتق امو«

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ةولتق :

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 برعتو « هولتق ام ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هوبلص امو . هب لوعفم

 . اهبارعإ :

 وهو كاردتسالل فطع فرح : نكل . ةدئاز : و :٠ مهل هيش نكلو ©

 ريما ينبع يقام لعق + هيش .فقخ أل لماع يش لطم لعفلاب هضم

 ا



 .«(هبش١ لعفل لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : محل .حتفلا ىلع ينبم
 : ديكرتو ٍبصن فرح : ّْنِإ ةيفانعسا : واولا : هيف اوفلتخا نيذلا نإو ©

 ٠ هنِإ] مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .لعفلاب هبشم

 ' قلتم رورجمو راج : هيف . ةاولتق» بارعإ برعت لوصوملا ةلص : اوفلتخا
 . اوفلتخاب

 ' ربخب قلعتم رورجبو راج :كش يف .ديكوتلل ةقلحزم ::ماللا : هنم كش. يفل ©

 ١ 2. (كش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو زاج :,هيف .ةفوذحملا «نإ»

 ' رورجمو راج : محل . « سيل ةلزنمب يفن فرح : ام :'ملع نم هب مهلام ©

 : قلعتم رورجمو راج : هي روكذلا عج ةمالع ميملاو مدقم 'ام» ربخب قلعتم

 مسا هنأ ىلع الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا :ملع .دئاز رج.فرح :نم .ملعب

 : . لاح 2 لخ يف !ملع نم مهلاام»» ةلمحو رخؤم (ام»

 لغأ بوصتم الاب ىمنتسم : عابتا . ءانتتسا ةادا ::ةلإ : نظلا عايتا الإ ©
 . .ملعلا سنج نم سيل نظلا عابتا نأل عطقنم ءانثتسا رهو ةحتفلاب ءانسالا

 . ةرسكلاب .رورحم هيلإ فاضم : نظلا

 ..نارعإ قبس : هرلتق امو . الع هب ارطيمي م ىنعمب : ًانيقي هولتق امو ©

 يأ ٠ ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «قلطملا لوعفملا ردصملا نع ةبئان ةفص :ًانيقي

 ل ل وأ :ريدقتب ًالاح برعت نأ زوجيو . ًانيقي ًالتق

 .اهأ لمع ال ةيفان : ميمت ينب دنع "ام ام١ وأ . ًاقح هرلتق-امأ : انلوقك هولتق امو

 . أدتبم (ملعا و ًامدقم صارخ عفر لع يف مل نوكتف
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 مسلو هه ج2 كينعساناكو هل
 يآ هَسدلَي ١١84

 ْ ضام لعف : هعفر . ةلمج هتبقعأ فاتئتسا فرح : لب : هيلا هللا هعفر لب ©
 ْ لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاخلاو حتفلا ىلع ينبم
 قلعتم .رؤرجمو راج : هيلإ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب
 . هعقرب

 هس 556



 . حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : ناك . ةيفانغتسا : واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا

 ةفص : ايكح .ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ؟ناك» ربخ : ًازيزع : اًميكح ازيزع ©

 . ناكل ًايناث ًاريخ برعت نأ زوجيو ًازيزعل - تعن -

 35 كيه ة ميول ارو هينوت وع لب بيف ارت نتزإو 0 4 ١

 باتكلا لهأ نم ْنِإَو : ريدقتب ةفص ةيمسق ةلمجلا : باتكلا لهآ نم ْنِإو ©
 راج :لهأ نم .ام :ىنعمب انه :ّْنِإ .ةيفانئتسا : واولا . هب ننمؤيل آلإ دحأ

 هيلا فاضم : باتكلا ١ «سيل لزنمبا امل مدقم ربخ بصن لحم يف رورجمو
 . اه لحم ال «ام» نوكت نا زوجيو رخؤم "ام١ مسا : دحأ . ةرسكلاب رورجم

 . «دحأ» ردقملا أدتبملل ًامدقم ًاربخ باتكلا لهأ نمو

 ةطبار : ماللا : نئمؤيل . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ: هي ْننمؤيل الإ ©
 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ننمؤي . مسقلا باوجل

 .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو اه لحم ال نونلاو .ةليقشلا

 . احل لحم ال مسقلا باوج ةلمجو . ننمؤيب قلعتم رورجمو راج : هب :

 قلعتم نامز فرظ : لبق . لاح بصن لحم يف ةلمجلا هبش : هتوم لبق ©

 ريمض : ءاهلاو ةرسكلاب رورخم هيلا فاضم !هتوم .ةحتفلاب بوصنم .ننمؤيب

 ةيفرظلا ىلع بوصنم نامَز فرظ : موي .ةيفانئكسا : واولا : ةمادقلا مودنو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم ةمايقلا . ةحتفلاب

 اهمساو ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نركي : ًاديهش مهيلع نوكي ©
 قلعتم « مهيلع " رورجملاو راجلاو . وه : هريدتت ًاناوج هيف رخسم ريمضا |

 (نوكيا ريحت : اديهش . ىلعب ريخ لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو « اديهشبي

 . ةحتفلاب بوصنم
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 اري نءمدصو را كي تيه درع اود ندع ٠١

 راج : ملظب . ةفطاع : افلا . مهملظ ببسف يأ : نيذلا نم ملظبف ©
 هنم ةفوذحم ةفصب وأ ملظب قلعتم رورجمو راج : : 'نيذلا نم . رورجمو

 ,رعلا هلماعب قلعتمف «ملظبا ١ امأ «نمي رج لحم يف لوضوم مسا «نيذلا»و

 ا . ةانمرحاا

 واؤلا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام:لعف : اوداه ©

 : .امل لحم ال لؤصوملا ةلص : ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصعم

 . ؟مهضقل [بف١ نم .لدب «اوداه نيذلا نم ملظبف» ةلمجو

 ' هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انمرح : تاييط مهيلع انمّرح ©

 , راج : مهيلع . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمَض ؛ان» و ميظعتلل ملكتملا ريمضب

  لوعفم تابيط ىلعب رج لحب يف نييئاغلا ريمض «مهأ و مرحب قلعتم رورجيو
 ' عمجب قنحلم هنأل ةحشفلا نم ًالدب ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب بوصنم هب

 . ملاسلا ثنؤملا

 ينبم ضام لعف : تلحأ .تابيطلا ةفص بصن لع يف :ةلمجلا : مهل تلحأ ©

 ' .ينه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو .حتفلا لع ينبم لرهجملل

 . «مهيلعا بارعإ برعتو .تلحأب قلعتم رورجمو راج ؛ مهل

 ' ىلع ةفوطغم : دصب ةفطاع :واولا : ًاريثك هللا ليبس نع مهدصبو «©
 ١ راجا: ليبس نع ..ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريهمض /«مهاو «ملظب»

 , نع ةبئان ةفص : اريثك : ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . رورجمو
 ' . هب لوعفم نع ةبئان ةفص وأ . اريثك ادص يآ «قلطملا لرعفملا» ردصملا
 ْ "ليبس نعاو .انمرحب قلعتم !مهدصباو . ًاريثك ًأسان مهدص يأ .ردصملل
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 نيزاكأل أوي دينة ةعاز قو ايا لو < يت أ سا ا وكد رم مراد 0-3
 85 اَميلاَدَعَمهْنِ

 ىلاعت هلوق ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأو ©

 بوصتم «مهذخأ١) لماعلا ردصملل هب لوعفم : ابرلا .مهقاثيم مهضقن ابف

 تديزو ميخفتلا ةغل ىلع واولاب بتكو رذعتلل فلالا ىلع هردقملا ةحتفلاب

 فرح : دق . ةيضارتعا : واولا : دقو . ةعامجلا واوب اهبشت اهدعب فلالا

 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوبن . قيقحت
 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .:ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذجملا

 ارهن دقو» ةلمجو . اوهنب قلعتم رورجمو راج : هتع . ةقراف فلالاو -لعاف
 .هلعافل فاضم لماع ردصم («مهذخأ» و . اهل لحم ال ةيضارتعا «هنع

 يأ اهلغم ةرورجم «مهذخأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهلكأو : لاومأ مهلكأو ©

 هب لوعفم .لاومأ .ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . مهلكأ ببسب |

 . ةحتفلاب بوصنم 'مهلكأ» ردصملل

 رورجمو راج : لطابلاب . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لطابلاب سانلا ©

 . ةحتفلاب لطابلاب ًاسبتلم ًالكأ يأ . فوذحم ردصملا ةفصب قلعتم :

 ىلع ينبم ضام لعف : اندتعا . ةيفانكتسا : واولا: نيرفاكلل ائدتعاو ©

 يف لصتم ريمض « ان ١ و ميظعتلل هناحبس ملكتملا رمضب هلاصتال نوكسلا

 رج ةمالعو اندتعاب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل . لعاف عفر لحم
 لادلا تبلق . انددعأو : اهلصأ : اندتعاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 . ءات ىلوألا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ينايب رج فرح : نم : اّميلأ ًاباذع مهثم ©

 اباذعل - تعن  ةفص :؛ (يلأ . ةحنتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباذع . نمب

 . «نيرفاكلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم «مهنم» و . ةحتفلاب ةنوصنم
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 مم ديل اَمَدَترأَب نزيل ةويؤلات يؤ فاو خيرك

 0 ا أ را ن1 ا ا ا ا اه ل ور

 كيوي مواورَمٍْوموْلاَو رك نووْلاو رك ايلا
 و 7 ديلا

 2 امظعا هيلؤس
 :نوخسارلا ةففخت اهنال ةلمهم لعفلاب هبشم فرح :نكل : نوخسارلا نكل ©

 , ةلمجلاب نكل صاصتا لاوزلو . ملاسلا ركذملا عمج هنال ؤاولاب عوفرم أديتبم
 . نيتلمحلا لع تلخد ةيمسالا

 , دوزخمو راج : مهئم © نيخسارلاب قلعتم رورجبو راج : مهثم ملعلا يق ©
 اا . «نوخسارلا» نم' فوذحم لاحب قلعتم

 | برعتو "نوخسارلا» ىلع واولاب ةفوطعم :نونمملاو : نوئمؤب نونمؤملاو ©

 يف لصتم ريمض : ىاولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي .اهلثم
 0 : أدتبملا عفر لحم يف ةلمجلاو . لعاف عفر لحم

 بزدعتو كيلا لزنأ اما ةلمج ىلع واولاب ةفرطعتم : كلبق نم لزنآأ امو ©

 0 اا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعإ

 لزنأ اب» ىلع ةفوطعم : نيميقملا . ةفطاع : واولا : 'ةالصلا نيميقملاو ©

 : هنأل ءايلاب رورجم ةالضلا نوميقملا مهو ةكئالملابو باتكلاب نونمؤي يأ "كيلا

 : صخأ يأ صاصتخالا ىلع ءايلاب ابؤصنم نوكي نأ زوجيو . ماس ركذم عمج
 , ةمالعو «:نيميقملا ١ لماعلا ردصملاب بوصنم هب لوعفم :'ةالصلا . نيميقملا

 بارعإ زوجيو . ميخفت نم ةغل ىلع واولاب ةملكلا تبتكو . ةحتفلا هبصن
 ' ًادتبملل ًاربخ تسيلو « نونمؤملا ١ نم ًالاح بصن لحم يف ةلمج : «نونمؤيا

 . «مهيتؤنس كئلوأ» ةيلاتلا ةيمسالا ةلمجلا هربخ نوكي «"نوخسارلا»

 اهبارعإ برعتو «.نوخسارلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا نوتؤملاو ©

 0 . «ةالصلا» بارعإ برعت : ةاكرلا

 مب 27335--



 : هللاب .اهبارعإ قبس : نونمؤملاو : رخآلا مويلاو للاب نوئمؤملاو ©

 رورجم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب ةفوطعم : مويلاو . نونمؤملاب قلعتم رورحبو ْش
 . ةرسكلاب هلثم ةرورجم مويلل - تعن  ةفص : رخآلا . ةرسكلاب

 .ادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مس ١ : ءالوأ : مهيتؤنس ككلوأ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يتؤن .بيرقلل لابقتسا فرح نيسلا : مهيتؤنس

 «مهااو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا
 عفر لحم يف «مهيتؤنس» ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبثاغلا ريمض
 . باطخلل : فاكلاو «كتئلوأ» ربخ

 ةفص : ًيظع . ةئونلا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعنم : أرجأ : اًميظع ًارجأ ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًارجأل

 ال ولف[ اَمَكَدلادن ا ١س
 تو تي املاو بوو قتالي اميه

 وقاسم سس و
 نو 011 وهون

 ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : كيلإ انيحوأ انإ ©

 لع ينبم ضام لعف : ىحوأ . «نإ» مسا بصن لح يف ميظعتلل ملكتملا

 عفر لحع يف لصتم ريمض ؛« ان ٠ و عاطملا دحاولا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ربخ عفر لحم يف «انيحوأ» ةلمجو .انيحوأب قلعتم رورجمو راج :كيلإ .لعاف
 : «نِإ»

 قبس : ائيحوأ . ةيرلصم : اه . هيبشتلل رج فرح فاكلا : انثيحوأ امك ©

 راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا اماو . اهبارعإ 1

 انئاحيإك ءاحيإ كيلا انيحوأ ريدقتلا . فوذدحم ىلط» لوعفمب قلعتم رورجملاو

 . ام لح ال هي ردصملا نأاما دل «انيحوأ) ةلمحو . .حوت ىلا

 ةرخنإ



 ٠ :نيينلاو .٠ انيحوأب قلعتم رورجمو راج : هدعب نم نيييثلاو حون ىلا ©

 , حون فرص دقو ملاس:ركذم عمج اهتال ءاهلاب ةرورجم «حونا :ىلع واولاب ةفوطعم

 ! نم' ةفوذحم .لاحب قلعتم رورجبو راج :.هدعب نم .'نكاس هطسوأ يثالث هنأل
 0 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . «نييبنلا»

 برغتو ىلؤالا « انيحوأ » ىلع واولاب ةفرطعم : :ميهازربا ىلإ انيحوأو ©
 : يتلا ءامسألاو .ميهارباو .انيحوأب قلعتم رورجتو راج : ملهاربا ىلإ . اهبارعإ

 ' ءامسأأ اهنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا اهرج ةمالعو فرصلا نم ةعونمم اهدعب

 ٠ . مالعاو يمجعأ

 بويأو ىسيعو طابسالاو بوقعيو قاحساو ليعامساو ©
 . لع ففطعلا :تاواوب ةفوطسم ءامسأ : ناميلسو نوراهو سئويو
 : . ةرسكلا «طابسالا» رج ةمالعو « هبارعإ بربعتو .«ميهاربا)

 !هب لؤعفم : دواد .«اتيحوأو» بارعإ برعت :انيتآو : ًاروبز دواد انيتآو ©
 ' : ًاروبز .. «نيونتلا» فرصلا نم عرنم هنال نوني لو ةحتلفلاب بوصنم لوأ

 . ةئونملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم

 كولي طفش كدلك ذيع مسد قال 52 م مكر عود 00

 0 4 اتت
 ارمضمب بوصنم مسا : الس . ةفطاع : واولا ؛ مهانصصق دق السرو ©

 ةئونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعغم : انآثب وأ انلسرأ وهو كيلإ انيحوأ ىنعم يف
 ٠ (ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انصصق !قيقحت فرح : دق
 يف نييئاغلا ريمض مه و هان" ريمضلا وه لعافلاو ميظعلل هناحبس ملكتما

 .. السرل ةفص بصن لحم يف 'مهانصصق دق» ةلمجو : هب لوعفم بصن لح

 : لبق ٠ رج فرح : نم.. انصصقب قلعتم رورجمو راج : لبق نم كيلع ©
 ٠ نمب رج لح يف ةفاضالا نع هعاطقمل ملا ىلع ينبم فرظ

 تك و



 «ًالسر» ىلع واولاب فوطعم : ٌداسرو : كيلع مهصصقن مل ًالسرو ©

 يفن فرح : مل ةنونملا ةحتفلاب ًابوصنم ًالاح برعت نأ زوجيو ءاهبارعإ برعتو
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب مورجم عراضم لعف : صصقن .بلقو مزجو

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نحن : هريدقت ًابوجو رثتسم ريمض : هلعافو

 مهصصقن م١ ةلمجو . صصقنب قلعتم رورجمو راج :كيلع .هب لوعفم بصن

 .السرل ةفص بصن لحم يف ّْ

 لعاف : هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملك .ةيفانثتسا : واولا : هللا ملكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اًمليكت ىسوم ©

 ةحتفلاب بوصنم هظفل نم - لعف - لماع هيلع طلست قلطم لوعفم :(يلكت
 . ةنونملا

 للسرلادعب ةكج وها لكس ل نوي الك نزور دَلْسو ١١ مر 70 و2 2 03 لود 00 ا
 كر يت رن

 بارعإ برعت ريركتلا ىلع ةبوصنم ءامسأ : نيرذنمو نيرشبم ًٌالسر «
 بصن ةمالعو لدب بصن لحم يف يهو . ةقباسلا ةميركلا هيآلا يف «ًالسر»

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضومع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا «نيرشبم»
 . اهبارعإ برعتو «نيرشبم» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرذنمو .درفملا مسالا

 «ْنأ» نم ةبكرم : الأ . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : سانلل نوكي ًالئل ©
 صقان عراضم لعف : نوكي .اهل لمع ال ةيفان )و بصنو ةيردصم فرح

 ربخب قلعتم رورجمو راج : سانلل . ةحتفلا هظبصن ةظمالعو نأب بوظصنم
 ليلعتلا مالب .رج لحم يف ردصم ليوأتب « اهالت امو نأ »و . مدقملا «نوكي١»

 . اهل لحن ال « نأ» ةلص «اهربخو اهمسا عم نوكي» ةلمجو

 قلعتم هنأل هنم لاحب وأ «نوكي» مساب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلع ©
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  فرظ : دعب . ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكيا مسا : لسرلا دعب ةجح «©

 ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم :لسرلا .ةححل ةفصب قلعتم ناكم

 هللا .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةيفانئتنما :واولا : هللا ناكو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا

 ؛ ًازيزعل ةفص : عيكح . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «"ناك» ريخخ : ًاميكح ًازيزع ©

 ٠ ةحتفلاب هلثم بوصنم

 © ايتو َبيكَبللَو وير ديربي داك 77
 ْ هنآل هل لمع ال كاردتسالا ديفي وهو لمهم فطع فرخ : دهشي هللا نكل ©

 عوفرم عراضم لعف : دهشي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ففخم

 , لحم يف «دهشي» ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمُض :هلعافو ةمضلاب

 أدتبملا ربخ عفر

 لمي ينبم لوصوم مسا :ام . دهشيب قلعتم رورجمو راج : كدلإ لزنأ امب ©

 ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ .ءايلاب رج لحم يف نوكسلا

 : لزنأ» ةلمجو .لزنأب قلعتم رورجمو راج : كيلإ .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 : ريدقتلا هب لوعفم هلأل ًالحم بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص ؛كيلإ
 . كيلإ هلزنأ

 ' .هملعب ًانورقم هلزنأ يأ ةفوذ لاحب قلعتم رورجملاو راجلا : هملعب هلزنأ ©

 :هملعب . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو « اهبارعإ قبس : لزنأ
 : . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ! ءاهملا .رورجمو راج

 : . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةكئالملا . ةيلاح : واولا : نودهشيب ةكئالملاو ©

 . عفر لحع يف لصتم ريمض :واولاو نونلا توبثب عفوم: عراضم لعف :نودهشي
 | ةكئالملاو” ةيمسالا ةلمجلاو .أدغبملا ربحت عفر لحم يف «نؤدهشيا ةلمجو «لعاف

 . هلبق ال رسفم : هملعب هلزناو.. لاج بضن لح يف «نودهشي

 3 و



 حتفلا لع ينبم ضام لعف : ىفك . ةيفانئتسا : واولا : ًاديهش للاب ىفكو © ْ

 رورجم : ةلالجلا ظفل هللا .دتاز رج فرح : ءابلا . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا

 بوصنم زييمت :ًاديهش .«ىفكا لعفلا لعاق هنا ىلع ًالحم عوفرم أظفل ميظعتلل
 . ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : اورفك نيذلا ّنِإ ©
 ينبم ضام لعف : اورفك . ؛ْنِإ) مسا بصت لحم يف حتتفلا ىلع ينبم لوصوم

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . مضلا ىلع
 برعتو «اورفك» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : هللا لييس نع اودصو © '

 رورجم هيلا فاضم : هللا .اودصب قلعتم رورجيو راج : ليبس نع . اهبارعإ

 دق ةلمجو «اورفك» اهبارعإ برعت : اولض . قيقحت فرح : دق : اولض دق ©

 . 6نإ» بخ عفر يف ارلض
 ةفص : ًاديعب . ةنونملا ةحتفلاب برصنم قلطم لوعفم : ًاديعب ًالالض ©

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم هل - تعن -

 لس هم 8 دع مر ا

 ه8 يبالساْؤَصْدَكض آريس او سوار تك زكر 17707

 ١ وزر ةراو و 1 5 م ل بر رت -

 ٠١١ ايرط ميمي الكم طرفي هّسآ ركل اولطو اوني اد 85
 ٌ_© اودصو اورفك نيذلا ّنِإ) بارعإ برعت : اوملظو اورفك نيذلا نإ

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا» .

 هواو تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس : همزج ةمالعو

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا . ًافيفخت .

 عراضم لعف : رفغي .رج فرح يضو «يفنلا» دوحجلا مال :ماللا : مهلرفغيل ©
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 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم
 فرحب زج لحم يف نيبئاغلا ريمض «:مه » و رفغيب قلعُتم رورجيو راج : مه

 رج لحم. يف ردصم ليوأتب :اهالت امو دوحجلا مال دعب ةرمضملا (نأ» و .: رجلا

 مل. : ريدقتلا .ناكل فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو .دوحجلا مالب

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نآ» ةلص «مهل رفغي# ةلمجو . مهترفخمل ًاديرم هللا نكي

 . «نإ» ربخ عفر لحم يف ا ةيلعفلا ةلمحلاو

 : يدهيل ئفنلا ديكأتل ةدئاز : ال. ةفطاع : :١ ًاقيرط مهيدهيل الو ©

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض («مها و 0 برعتو ب ؟رفغيلا لع ةفوطعم

000 

 "سل هلل 48 ايهم كد اد .نتيلتمتم 7

 : ةفض بضن لحم يف نوكت نأ زوجيو ءانثتسا ةادأ : لإ !: متهم قيرط الإ

 ' هبصن .ةمالعو ءانثتسالا ىلع بوصنم الاب ىنثتنسم 0 اريغا ىنعمب

 ١ نم عونمم: هنأل ٠ ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورحم هيلا فاضم : منهج .ةحتفلا

 رصخ ةادأ « آلإ » نوبكت نأ زوجيو ثينأتلاو ةفرعسلل ؛ نيومتلا ١ فرصلا

 ١ . «اقيرظ» نم ًالدب (قيرط»و

 نغ :ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج .هنأل ءايلاب بوصنم لاح :  اهيف نيدلاخ ©

 ْ . نيدلاخب قلعتم روزجمو زاج ::اهيف . درفملا نيونت

 .ةحتفلاب بوصنم لبقتسملا يف ديكأتلل نامز فرظ : ًادبأ : كلذ ناكو ًادبأ ©

 كلذ .حتفلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : ناك .ةيفانئتسا :واولا : ناكو

 : « دعبلل :' ماللا . «ناك» مسا عقر لع يف دوكسلا لع ينم ةراشإ مسا :اذ

 .« ناك :اربخ : يسب . 9 ناك ١ ربخب قلعتم رورجو راج: ًاريسي هللا ىلع © ش

 .اهل لحم ال ةيفانعتسا (اهريخخو اهمسا عم ناك» ةلمحو ةنونملا ةحتفلاب بوصنم
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 اوك إو 0 كن قاب لوس ًءاَجدكس كل س21

 2*8  اًمياَملَعساَنَو نلوم امد

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىداتم يأ . ءادن ةادأ : اي : سانلا اهيأ اي «

 . «يأ) ةكرح ىلع ةمضلاب عوفرم «يأ» نم لدب : سانلا .هيبنتلل ؛اهاو ْ

 ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت فرح : دق : لوسرلا مكءاج دق ©

 عمج ةمالعو : ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : فاكلا .حتفلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسرلا .روكذلا

 يأ . «لوسرلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : مكبر نم :قحلاب ©
 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : مكبر نم . قحلا عم : ىنعمب وأ . ًاقح

 «نييطاخملا ريمضا لصتم ريمض فاكلا . ينايب رج فرح «نماو «قحلا» نم
 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 ينبم رمأ لعف : اونمآ . ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا : ءافلا : مكل ًاريخ اونمآف ©
 يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع

 : هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم : ًاريخ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 ًاريخ اناهيإ اونمآف :يأ قلطم لوعفمل ةفص نوكي نأ زوجيو . اونثا وأ اودصقا

 نكي اونمآف ريدقتب «نكي* لعفل ًاربخ نوكي نأ لمتحيو . هيلع متنا امم مكل
 «مكلاو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . رورجمو راج :مكل .مكل ًاريخ ناهبالا
 . 2 ودع نصي وا أيخي قال

 لعف :اورفكت . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفاننتسا : واول : اورفكت نإو ©

 ريمض :'واولا . نوئلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم ا ل را

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 فرح : نإ .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مكنع ينغ هللا َناف يأ : هلل ناَف © |

 ةلمجو مدقملا « نا» ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ديكوتو بصن ْ
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 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛ام هلل ناف»

 لت يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ضرألاو تاومسلا فام»
 ؛ ةفوطعم : ضرألاو . رورجمو راج : تاومسلا يف .. رخؤم «نإ) مسا بصن

 . تاومسلا يف رورجملاو راجلاو اهلثم ةرورجم ©« تاومسلا ١ ىلع واولاب
 ٠ .نضرألاو تاومسلا يف رقتسا ام :ريدقتلا .ةفوذحم لوضوم ةلصب «ضرألاو

 ٠ عينا لع يتبم صقان سام لعف ١ ناك . ةيفانئتسا : واولا : هللا ناكو ©

 . ةحعفلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسأ 1 هللا

 أ - تعن -'ةفص : (يكح .ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناك»أر بخ : اًميكح اًميلع ©

 0 . ةحتفلاب هلثم بوصنم ريلعل

 هب 5

 يري نس الوفود فال لصين بكلامي ١"
 طع

 ئ 0 17 هكا يعمم اه ا لوم
- 

 بو ليج يقام دخلي اهات

 590 ضر

 وهو ةحتقلاب بوصنم ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ : اي: باتكلا لهأ اي ©
 : : . ةرسكلاب رورجم هيلا فانظم باتكلا . فاضم

 لب مزج عضم لع : ارلغت . ةمزاج ةيهان : ال: مكنيد يف اولغت ال ©

 1 ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض فاكلاو زورو راج مكتيد يف ٠ ةقراف

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ىلغ .اهبارغإ برعتو ءاولغت ال» ىلع واولاب ةفوطعم : هنا ىلع اولوقت 2

 . .ميظعتلل رورجمو راج :

 ككل 1: 1 ناقل



 هب لوعفم قحلا .ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : حيسملا امئإ ّقحلا الإ ©

 يفاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم :حيسملا .ةفوفكمو ةفاك :امنإ .ةحتفلاب بوصنم

 . اولوقتب قلعتم (هللا ىلع» و .اولغتب قلعتم «مكتيد

 ةردقملا ةمضلاب هلثم عوفرم « حيسملا ١ نم لدب :ىسيع : ميرم نبا ىسيع ©

 ةمضلاب هلثم ةعوفرم ىسيعل ةفص وأ ٍناث لدب : نبا . رذعتلل فلالا ىلع

 . فرصلا نم عونمم هنأل ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ميرم . ةرهاظلا

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : لوسر : هللا لوسر ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ 1

 وأ ةفطاع : واولا . اهاقلأ هنم ةملك يأ: ميرم ىلا اهاقلأ هتملكو ©

 رج لحم يف لصتم ريمض «ءاللا و ةمضلاب عوفرم أدتبم : هتملك . ةيفانئتسا 1

 و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا حتفلا ىلع يتبم ضام لعف : ىقلأ . ةفاضالاب

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .هب لوعفم بصن لحم يف لضتم ريمض «اه»
 الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم : ميرم . رج فرح : ىلا . وه هريدقت
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛اهاقلأ» ةلمجو . فرصلا نم عرنمم هّنأل ةرسكلا نم

 . ىقلأب قلعتم «ميرم ىلإ» و

 رورجمو راج : هنم . اهبارعإ برعت «ةملك» ىلع واولاب ةفوطعم : هنم حورو ©
 . هنم ردص : ريدقتلاو ربخلاب قلعتم

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونمآ . ةيليلعت : ءافلا : هلسرو هللاب اونمآف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال'نونلا

 : هلسرو . اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . ةقراف فلألاو لعاف

 لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .ةرسكلاب رورجم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب ةفروطعم
 . ةفاضالاب رج

 الذ بارعإ برعت : اولوقت الو . فطع فرح : واولا: اولوقت الو«©

 . «اولفخت ش

 لوقم» هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : مكل ًاريخ اوهتنا ةثالث ©

 ١اةة



 , وأ ةثالث 3 هللا اولوقت ال: يأ (هّللا» هريدقت فوذحم ًأدتبم ري : ةثالثا. «لوقلا

 | بويصتم هب لزعفم ًارخ د و ؛( ةثالث ١ ةهآلا يأ . ةهآلا : زيدقتلا نوكي

 ' اوهتنا .ًاريخ اوتؤت كلذ نع اوهتنا يأ . ردقم وأ رمضم لغفل ةنونملا ةحتفلاب

 0 « ارثمآ ١ بارعإ برعت

 ا 0 ْ .روكذلا

 : ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةفوفكمو ةفاك : انإ: دحاو هّلإ هللا امنإ ©

 ٠ , «هلإ» دكؤملل ديكوت :دحاو . ةمضلاب هلثم عوفرم أدتتبملا رب : هلإ . ةمضلاب

 : ْ : . ةنونملا: ةمضلاب هلثم عوفرم

 ! لفي بوصتم قلطم لوعفم : هناحبس : دلو هل نؤكي نأ هئاحبس ©

 / : ءالاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو . هناحبس ههزنأ يأ «حببسأ» هريدقت فوذحم

 يف زؤرجمو راج : هل . ةحتفلا هيصن ةمالعو ْنأِب بوصنم صقان عراضم لعف

 .«نأ)' و . ةمضلاب عوفرم رخؤم اهمسا : دلو .مدقم «نوكي» دخ .بصن لحم

 رورجلاو راسجلاو نع :هريدقت.رج فرحب رج لحم يف ردصم ليما اهالت امو

 ' لحم يف رورجمو راج ؛هأ هلام ريسق ةلمجلا عقرم : تاومسلا يق ام هل ©

 , أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : امل. مدقم ربخ عفر
 : اهريدقت ةفوذحم لوصوم ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف . رخؤم

 . تاومسلا يف رقتسم وه ام

0 

 1 ! ريتا فلا ل

 فل رورج مسا : ةلالجلا ظفل هلل . دال رج فرح: :'ءابلا : ًاليكو هللاب ©

 . ةحتفلاب بوصنم زيبمت ًاليكو «ىفنك» لعاف هنا لع ًالخع عوفرم ميظعتلل
 . ًالاح نوكي نأ زوجيو
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 © ني ا
 : فكدتسي 2 . قاقتساب بصنو ين فرح : نا: حيا فكتتسي نلا ©

 لعاف : حيسملا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف

 عراضم لعف : نوكي . بصنو ةيردصم فرح : نأ: هلل ًادبع نوكب نأ ©

 هيف رتتسم ريمض : اهمساو ةحتفلا : هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان

 رورجيو راج «هللا و ةحتفلاب بوصنم «نوكيا ربخ : ًادبع .وه هريدقت ًازاوج

 ردصم ليوأتب اهدعب امو « ْنأ و . ًادبع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل

 . ًادبع هنوك نم هريدقت فرحب رورجم

 ةكئالملا .اهل لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا : نويرقملا ةكئالملا الو ©

 هيق امل (هلل ًادبعا يف رتنسملا ىلع وأ «نكي» مسا ىلع وأ حيسملا ىلع امإ ةفوطعم
 عوفرملا ىلع فوطعملاو . رهاظلا وه حيسملا ىلع فطعلاو فصولا ىنعم نم

 اهعفر ةمالعو اهلثم هعوفرم ةكئالملل - تعن  ةفص : نوبرقملا .هلثم عوفرم

 .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال واولا 1

 مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : واولا : هقدايع نع فكئتسي نمو ©

 طرشلا لعف عراضم لعف : فكنتسي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ًازوج هيف رتتسم ريمض هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب . موزجم
 يف لصتم ريمض ءاهلاو فكتتسيب قلعتم رورجمو راج :هتدابع نع .وه.هريدقت

 . هيلا فاضم رج لحم

 برعتو « فكنتسي ١ ىلع ةفوطعم : ربكتسيو : مهرشحيسف ربكتسيو ©
 :نيسلا :مهرشحيس . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهرشحيسف . اهبارعإ

 ريمض هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رشحي . بيرقلل لابقتسا فرح

 كلا ا ددوب للا



 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض !مه» و . وه هريدقت ًازاوج رتتسم
 : قوبشسم اهلعف مزاج طرش باوج «مهزثحيسف» ةلمجو . هب لوعفم بصن
 ع لمع يف : هيارجو طرشلا لعف اشلجو .عزج ل يف ءافثلاب ةنتكلا نيسلاب
 1 نما ًادتبم ربخ

 بوصن لاخ ًاعيمج . مهرشحيب قلغتم رورجمو راج : ًاعيمج هيلإ ©

 . ؟مهل نييئاغلا ريمص نم ةنونملا ةحتفلاب

 م زو يملك بكوازم راو 07* د
 1 أو :انكسناأنو ينكر فايت

 85 ايضا يوكن وذ نمت دودج اَم دع

 ' .ديكوتو ليضفتو طرش فرح : امأ .ةيفانئتسا : ءافلا : اوذمآ نيذلا امأف ©
 لعف : اونمآ . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ نيذلا

 ' عفر .لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 2 1. اه لحم ال لوصوملا ةلصااونما» ةلمجو . ةقراف : فلألاو .لعاف

 .٠ اهبارعإ برعتو ؛« اونمآ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : تابحلاصلا اولمعو ©
 ! عمجب قحلم هلأل ةحتفلا نم ًالدب ةزسكلاب بوصنم هب لوعفم :تاحلاصلا
 . .تاحلاصلا لامعالا هريدقت ةفوذحم فوصوملا ةفص وأ .' ملاسلا ثنؤملا

 ! لعق .:' يفوي .' « امأ ١ طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهروجأ مهيفويف ©
 ' هيف اتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ا ل يف نواس لع يتبل تيتا يش مصل و . وه هريدقت ًازاوج

 ريمض ؟مه و « ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ر ٠ لوأ هب لوعفم

 .«نيذلا» ربخ عفر لحم يف
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 نم .اهبارعإ برعتو «مهيفوي» ىلع واولاب ةفوطعم : هلضف نم مهديزيو ©
 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو :ديزيب قلعتم رورجبو راج :هلضف

 « اونمآ نيذلا امأ ١ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اوفكنتسا نيذلا امأو © :

 . اهبارعإ برعتو

 بارعإ برعتو «اوفكنتسا» ىلع واولاب ةفرطعم : مهبذعيف اوريكتساو ©
 . «مهيفويف اونمآ»

 ًاباذعل ةفص [يلأ . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :ًاباذع : اًميلآ ًاياذع ©

 . هلثم بوصنم 1

 لعف : نودجي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةيلاح : وارلا : مهل نودجمد الو ©

 :مهو لعاق عفر لح يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عاضم
 .ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نودجيب قلعتم رورجمو راج

 .لاح بصن لحم يف «اهالت امو نودجي ال» ةلئمجو

 ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاريصن الو ًايلو هللا نود نم ©
 . ةئاملا دعب نيرشعلاو

 سو سال”وردو اجد

 نك ايي 2 دمام كيم سائلا ايي 5:

 . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ . ءادن ةادأ : اي: سانلا اهيأ اي ©

 . ةدئاز «اه» و نايب فطع وأ «يأ» نم لدب : سانلا

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ءاج .قيقحت فرح :دق : ناهري مكءاج دق ©

 :ميملا .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناهرب . روكذلا عمج ةمالع

 فاكلا .اامرب نم ةقولع ةفص دأ مكءاجي قلعشم رورجو راج مكبر نم 8

 نوكسلا ىلع يئبم ضام لعف : انلزنأ . ةيفانئتسا : :١ مكيلإ انلزنأو «

 كلا : 1:2 دز كالا



 . عفر لحم اف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض' ؛ان» و ء عفرلا ريمضب هلانصتال

 . عمجلا ةمالع ميملاو انلزنأب قلعتم روزجو راج : مكيلإ . لعاف

 ! اكعن -ةفص : ًائيبم . ةئونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانيبم ًارون»

 : . ةلونما ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًارونل

 / لطتتةئشتؤ يف أوك أوم انكي 7

 9 اعيننا يلو

 ٠ ةيكوتو ليصقتو طرش فرح : امأ ةفطاع :ء د ومآ نذلا اماق

 1 ل ايف لص ا ١ ةعارجلا واب لاصتال ملا ىلع ئنبم ام
 : . امل ل ال لوصوؤملا ةلص «اونمآ» ةلمحو 2 ةقراف : فلالاو لعاف

 ! : هي اوملتعاو ارب قلعتم ميظحتلل رورجو راج ؛ هب اومصتعاو للاي ©

 . «هللاب اونمآل : ىلع واولاب ةفرطعم

 : فرج :نيسلا . هاَمأ» باوج يف ةعقاو : ءافلا : هتمحر ْيف مهلخديسف ©
 ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لخدي'. :بيرقلل لابقتسا

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهلو هناحبس وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم

 : مهلخديب قلعتم رورجمو.راج : ةمحر يف: .هب لوعفم بصن لحم يف

 ' ىلع واولاب :ةفرطعم : لضفو .رورجيو راج : هنم ؛ مهتدهيو لضقو هنم © '

 هنم (و» مهلخدي) ىلع واولاب ةفوطعم مهيدببو ةرسكلاب .اهلثم رورجم «ةمسرا

 .«ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 اهلصأ :ًاطارص . يدهيب قلعتم رورجبو راج :اًميقتسم ًاطارص هيلا ©
 : - تن -ةفص :(يقتسم . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ةب لوعفم :نيسلاب طارسلا

 000 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم طارصل
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 - زي انعانركك اوفا حاز رص
 © يو إس مآراؤ عادة

 لصتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : لق كنوتفتسي ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف
 «لوق» هلصأو واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . هب لوعفم

 تكرحو .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .نينكاسلا ءاقتلال

 . نينكاسلا ءاتقلال رسكلاب لعفلا مال

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ةلالكلا يف مكيتفم هللا ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكيتفي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا

 فاكلا .وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 نم وهو مكيتفيب قلعتم رورجمو راج :ةلالكلا يف .ربخ عفر لحم يف «مكينتفي»
 . دلاو الو هل دلو ال

 ةرمضم «كله» طرشلا لعفو . مزاج طرش فرح : ْنِإ كله ٌؤرما نإ ©

 قرما كله نإ : ريدقتلا . ناب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم رهاظلا هرسفي

 ةركن هنأل ةنومملا ةمضلاب عوفرم «كله» لعفلل لعاف : ؤرما . دلو يذ ريغ

 لعف : سيل . ؤرمال ةفص عفر لحم يف ةلممجلا : تخأ هلو دلو هل سيل © .

 دلو . مدقم « سيل » ربخ بصن لحم يف رورجمو راج : هل . صقان ضام
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 . رورجنو راج : هل . ةيفانئتسا : واولا : . ةمضلاب عوفرم رخؤملا اهمسا

 ' ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب رخؤم أدتبم : تحأ أ .مدقم ربخ عقر لح يف قلعشم

 نم ًالاح' بصن لحم يف «تخخأ هلا ةلمجو «ةيلاح واولا»:برعت نأ زوجيو

 ا . ريمضلا

 يف زورجمو راج : اهل .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : كرت ام فصن اهلف ©

 هنأل نوني لو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فصن . مدقم.ربخ عفر لحم
 : كزت .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .فاضم

 . ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 , نرتقم مزاج طرش باوج «كرت ام فصن اهلف» ةلمجو . لوصوملا ةلص «كرت»

 : هنآل لحلا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا 0 مزج لحم يف ءافلاب

 ام:ريدقتلا . هب لوعفم

 قي اه دلي لو ارا قردلا ذاك ذإ : دلو اهلل نكي مل نإ اهقري وهو ©
 ٠ لحم يف لصفنم عفر ريمض : وه ةفطاع واولا . اهثري يأ اهام لك هلف خأ

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهئري . أدتبم عفر
 ةلمجو . هب لوعفم بصت لح ,يف لصتم ريمض اه: و.. وه : هريدقت ازاوج

 : يفن فرح : مل .مزاج طرش فرح : ْنِإ . «وه ١ ربخ عفر لحم يف 'اهثريا
 . هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : نكي . بلقو مزاج

 , هنألا نكي مل» رب بصن لحم يف رورجيو راج : اه .ًافيفخت واولا تفذحو
 , نكي ١ ةلمجو . ةركن هنأل ةنونمملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : دلو . صقان لعف

 : مدنقلتل فوذحم طرشلا باوجو . طرشلا لعف اننال نإب مزج لح.يف ؛دلو اه

 ْ . ةانعم

 : لعق ': اتناك .مزاج طرش فرح : ّْنِإ .ةيفاننتسا :ءانلا : نيتنثا اتناك ّنإف ©
 : عفر لحم يف لصتم ريمض فلالاو ثينأتلا ءات ءاتلا حتفلا ىلع ينبم ضام

 صقانلا لعفلاو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخأ : نيتنثا . « ناك » مسا
 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف «تناك»

 -ةة4قد



 عفر لحم يف رورجبو راج : امه . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : ناثلثلا امهلف ©

 رخؤم أدتبم : ناثلثلا . ةينثتلا ةمالع فلالاو داع فرح ميملاو . مدقم ربخ

 نرقم مزاج طرش باوج («ناشلثلا اهلفا» ةلمحو ىنثم هنأل فلالاب عوفرم

 . مزج لحم يف ءافلاب

 ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح نما نم هنركم : امن: كرت امم ©

 . لوصوملا ةلص ةكرت# ةلجو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رسم ريمض

 لعف :اوناك .عزاج طرش فرح : ْنِإ .ةفط .ةفطاع :واولا : ةوخأ اوناك ْنِإو ©

 لعف هنأل نإب مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام

 :ةوخإ .ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لم يف لصتم ريمض :واولا . طرشلا

 «كرت» بارعإ برعت «كرت» و .ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ
 . ىلوالا

 ةفوطعم ءاسنلا . ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب برصنم زييمت : ءاسنو ًالاجر ©

 . اهبارعإ برعتو «الاجر» ىلع واولاب

 راج :ركذلل . طرشلا باوجل ةطبار : ءاملا : نييثنألا ظح لثم ركذللف ©
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 . هلجأل لوغفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالتئامو نأ» و . ةقراف
 .اهل لحم ال «نأ» ةلص «اولضت» ةلمجو .اولضتإ نأ ةهارك :اهانعمو
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 كنف . #0... هللا لعفي ام 8 - ١41

 لل ٠ <... للابجيال» لع

 1 أ«. ًاريخ اودبت نإ 2-4

 4 . نورفكي نيذلا نإ 8

 1 ١. نورفاكلا معه كلوأ »8 0١

 قفل <«... اوتمآ نيذلاو 8 ١7

 477 0 7#! . باتكلا لهأ كلأسي ظ ١6

 4115 4... مهقوف انعقرو 8 4

 فقل 4... مهضقن بف ظ ٠66

 484 .٠ مقرقر معرفكيو 9 1
 كا م ممم يسال


